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Benævnelser

Københavns Lufthavne A/S, CPH, selskabet
Moderselskabet Københavns Lufthavne A/S. 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.

Indholdsfortegnelse
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I januar 2009 satte CPH et nyt anlæg til overvågning af 
luftkvaliteten ved lufthavnens grænse i drift. Formålet med 
anlægget er at overvåge, hvordan flytrafikken på lufthavnen 
påvirker luftkvaliteten i naboområderne omkring lufthavnen. 
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) driver anlægget, og 
data fra lufthavnen er i 2009 blevet gjort tilgængelige på 
DMU’s hjemmeside. DMU driver desuden en overvågnings-
station, som i sommeren 2009 blev opsat på flyforpladsen. 
Resultaterne fra denne station skal bidrage til en kortlægning 
af luftkvaliteten i relation til de arbejdsmiljømæssige forhold.

Med Miljørapport 2009 udgiver CPH sin 11. revisorpåteg-
nede miljørapport. Rapporten udgives parallelt med CPH’s 
finansielle årsrapport, som for 2009 blandt andet indehol-
der virksomhedens redegørelse for samfundsansvar. De to 
rapporter supplerer således hinanden.

På de følgende sider gennemgås udviklingen i de enkelte 
miljøpåvirkninger, og bagerst i rapporten findes miljødata for 
en 5-årig periode. På side 35 findes forklaringer af begreber, 
som er anvendt i rapporten. Miljørapporten er gennemgået 
af eksterne revisorer og forsynet med erklæring i overens-
stemmelse hermed.

God læselyst!

København, februar 2009
Peter Rasmussen, Vicedirektør 

2009 har i sandhed været et år i klimaets navn. Det var en 
glæde for CPH at være med til at bringe hele verden sammen 
i København til FN’s klimatopmøde i december. Først og 
fremmest var det en stor, logistisk opgave for lufthavnen, og 
CPH benyttede også lejligheden til, med kampagnen CO2OL 
Travel, at fortælle verden, hvad lufthavnsselskabet gør for 
at reducere energiforbruget og dermed CO2-udledningen. 
CPH har arbejdet intensivt med dette de seneste år, og 
indsatsen spænder vidt: Fra den daglige drift af lys og 
anlæg, hvor finjusteringer kan medføre store energibespa-
relser, til planlægning af et helt nyt grundvandskøleanlæg. 
Arbejdet med at identificere og implementere energifor-
bedringer fortsætter naturligvis i 2010 – helt i tråd med 
CPH’s overordnede miljøpolitik om at stræbe mod fortsat 
forbedrede miljøresultater. 

CPH kunne i 2009, i fællesskab med Naviair, som udfører 
flyvekontroltjenesten i Københavns Lufthavn, kommunikere, 
at der dagligt opnås store CO2-besparelser ved hjælp af 
såkaldt grønne starter. Dette indebærer, at man tillader flyene 

at stige hurtigere og mere direkte til optimal flyvehøjde og 
rute, end det ville være tilfældet efter standardprocedurerne. 
Derved spares mere end 32.000 tons CO2 på årlig basis. 
Eurocontrol, den fælles europæiske flyvekontroltjeneste, 
har været behjælpelig med at verificere data.

CPH var i 2009 vært for 19,7 millioner passagerer, hvilket 
svarer til et fald på 8,4 % i forhold til 2008, hvor 21,5 
millioner passagerer besøgte lufthavnen. CPH har i 2009 haft 
236.172 flyoperationer, hvilket svarer til et fald på 10,6 % 
i forhold til 2008, hvor der var 264.095 flyoperationer. Når 
faldet i antal flyoperationer har været større end faldet i antal 
passagerer, skyldes det primært, at flyselskaberne generelt 
har været endnu bedre til at udnytte flyenes kapacitet end 
i 2008. Den samlede støjbelastning omkring Københavns 
Lufthavn er for 2009 opgjort til 145,6 dB, opgjort efter 
TDENL-metoden (Total Day Evening Night Level). I 2008 blev 
støjbelastningen omkring lufthavnen opgjort til 146,0 dB, 
og faldet i støjbelastning svarer til faldet i trafikken.

Tilbageblik på miljø- og klimaåret 2009
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CPH’s gældende miljøpolitik blev vedtaget af bestyrelsen i 
2001. I 2007 blev den suppleret med politikker for klima og 
energi, som er gengivet nedenfor. I 2008 udarbejdede CPH 
en Corporate Social Responsibility (CSR) strategi, som i 2009 
er omsat til konkrete handlingsplaner. CPH har redegjort for 
arbejdet med CSR i årsrapporten for 2009.

Miljøpolitik
CPH skal som miljøansvarlig 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 medarbejdere og partnere
• En åben dialog om virksomhedens miljøforhold

Klimapolitik
CPH vil reducere sin CO2-udledning fra aktiviteterne i 
København med 21 procent i 2012 i forhold til 1990. Målet 
er identisk med Danmarks nationale reduktionsmål efter 
Kyoto protokollen og den europæiske byrdefordelingsaftale.

Energipolitik
CPH vil minimere forbruget af ikke vedvarende energi 
mest muligt under hensyntagen til udviklingen i trafikken. 
Minimeringen 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 
•  Evaluering af effekten af energipolitikken

Politikkerne gælder for driften af moderselskabet Køben-
havns Lufthavne A/S. Denne miljørapport er som udgangs-
punkt også afgrænset til aktiviteter, som moderselskabet har 
ansvaret for. Opgørelserne omfatter således ikke aktiviteter, 
som datterselskaberne er ansvarlige for.

Politik

Københavns Lufthavn ligger kun 8 km fra centrum, 
og med tog- og metrostation er det let at komme 
til og fra lufthavnen med kollektiv transport. I 2009 
kom hele 58 % af de lokalt afgående passagerer til 
lufthavnen med tog, metro og bus.
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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 passager områder

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

Miljøpåvirkninger fra lufthavnene
En flyrejse udløser en række aktiviteter, som alle påvirker 
miljøet. Miljøpåvirkningerne fra lufthavnene i København 
og Roskilde stammer fra terminalaktiviteter, baneaktiviteter 
og flyaktiviteter. 

CPH overvåger en del af påvirkningerne, herunder støjpå-
virkning og luftkvalitet, mens ansvaret for egne aktiviteter  
påhviler den enkelte virksomhed. CPH’s overvågning rappor-
teres til miljø- og luftfartsmyndighederne, som foretager 
den videre myndighedsbehandling over for den enkelte 
virksomhed.

I CPH er de enkelte afdelinger ansvarlige for, at arbejdet sker 
i overensstemmelse med lufthavnenes miljøgodkendelser, 

miljølovgivningen og CPH’s miljøpolitik. CPH’s miljøafdeling 
yder rådgivning og varetager samarbejdet med og rappor-
teringen til miljømyndighederne. 

Arbejdsmiljøarbejdet i CPH er organiseret i en sikkerheds-
organisation, som består af et sikkerhedsudvalg samt 47 
sikkerhedsgrupper til at varetage de daglige opgaver. Fra 
marts 2010 ændres arbejdsmiljøorganisationen således, at 
den fremover består af 28 arbejdsmiljøgrupper. En arbejds-
miljøgruppe kan bestå af flere arbejdsledere og medarbejder-
repræsentanter. Strukturen i den fremtidige arbejdsmiljøor-
ganisation er tilpasset ny lovgivning på området.

Organisering af miljøarbejdet

Miljøarbejdet i Københavns og Roskilde Lufthavn afhænger 
af et bredt samarbejde med mange interessenter. Interessen-
terne tæller blandt andet lufthavnenes naboer, myndigheder, 
andre virksomheder i lufthavnene og ikke mindst CPH’s 
primære kunder: Passagerer og flyselskaber. Dette samar-
bejde sikrer, sammen med en løbende dialog med interes-
senterne, at lufthavnene drives miljømæssigt forsvarligt.

Samarbejde med myndighederne på miljøområdet
Placeringen af Københavns Lufthavn er fastlagt i Lov om 
udbygning 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 lufthav-
nens status som internationalt trafikknudepunkt. Loven er 
blandt andet udmøntet i et landsplandirektiv og en række 
lokalplaner, der fastlægger de mere detaljerede rammer for 
udbygningen af lufthavnen. CPH har i løbet af 2009 inten-
siveret samarbejdet med Tårnby Kommune, Miljøministeriet 
(Miljøcenter Roskilde og By- og Landskabsstyrelsen) samt 
Statens Luftfartsvæsen på dette område.

Miljøpåvirkningerne fra lufthavnene i København og 
Roskilde reguleres af myndighederne gennem en række 
miljøgodkendelser, som gives efter miljøbeskyttelsesloven. 
Miljøgodkendelserne sætter grænser for påvirkningen af det 
eksterne miljø og er således med til at sikre, at aktiviteterne 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 miljømyndighed 
for Roskilde Lufthavn. 

Rammegodkendelsen af støj- og luftforurening fra lufttrafik-
ken i Københavns Lufthavn, som blev meddelt i 1997 og 
stadfæstet af Miljøklagenævnet i 1999, er fortsat under 
revision. Den del af godkendelsen, der handler om luftfor-
urening, blev revurderet i 2008. Med baggrund i revurde-
ringen har CPH i 2009 taget et nyt anlæg til overvågning 
af luftkvaliteten i brug. Målingerne foretages i samarbejde 
med Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), og resultaterne 
er direkte sammenlignelige med resultater fra de målinger, 
som foretages i det landsdækkende måleprogram. Det er 
i 2009 blevet muligt at følge data for anlægget på DMU’s 
hjemmeside, www.dmu.dk.

Arbejdet med revisionen af den del af rammegodkendelsen, 
der handler om støj fra flytrafik er endnu ikke afsluttet. 
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 i 2009. 

Roskilde Lufthavn drives efter en miljøgodkendelse, der 
oprindeligt blev givet af Roskilde Amt i 1992 og stadfæstet 
af Miljøklagenævnet i 1995. Miljøgodkendelsen er suppleret 
og ændret på enkelte 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. Roskilde 
Kommune accepterede i 2008 en ændring i beflyvningen 
af lufthavnen, som muliggjorde op til 8.000 årlige helikop-
teroperationer. Denne ændring blev påklaget til henholdsvis 
Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet, som har afgjort 
sagerne i 2009. Der blev ikke givet klagerne medhold.
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Udviklingen i CPH’s CO2-udledning

ton
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Udviklingen i udledt CO2 per passager
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CRUISING LEVEL

“Continuous Climb Departure (CCD)” fra Københavns Lufthavn er illustreret 
med den gule linje. Flyet tillades at stige til den optimale flyvehøjde umiddel-

bart efter start – dette sparer både brændstof og CO2. Kilde: Naviair.

Klimapåvirkninger fra 
Københavns Lufthavn
Ser man på de samlede aktiviteter i og omkring en lufthavn, 
er det en kendsgerning, at disse aktiviteter medfører klima-
påvirkninger, først og fremmest i form af udledning af CO2 
og andre drivhusgasser. De to største kilder til CO2-udledning 
fra Københavns Lufthavn er dels flytrafikken, dels tilbringer-
trafikken, som udgøres af transport af passagerer, medar-
bejdere og leverandører til og fra lufthavnen.

I løbet af 2009 har CPH i samarbejde med Naviair og 
Eurocontrol gennemført en undersøgelse af, hvorvidt 
lufttrafikprocedurerne i Københavns Lufthavn kan bidrage 
til klimagevinster. Naviair udfører flyvekontroltjenesten i 
det danske luftrum og for Københavns Lufthavn, mens 
Eurocontrol varetager fælles interesser for de europæiske 
flyvekontroltjenester. Undersøgelsen har vist, at flyene i 
Københavns Lufthavn på årsbasis har sparet mere end 
10.000 tons brændstof og miljøet for mindst 32.000 tons 
CO2 ved hjælp af såkaldt ”grønne starter”.

Omkring 95 procent af alle startende fly får tilladelse til at 
afvige fra standardprocedurerne og gennemføre en ”grøn 
start”, når de letter fra Københavns Lufthavn. Flyene stiger 
uafbrudt til optimal flyvehøjde og drejer hurtigere ind på 
den planlagte rute. Derved spares både tid, brændstof og 
CO2 i forhold til en konventionel startprocedure, hvor flyet 
stiger trinvist og følger standardruter.

Afvigelsen fra standardproceduren lader sig gøre som følge 
af Københavns Lufthavns beliggenhed ved Øresund med 
vand til tre sider. I de fleste andre europæiske lufthavne 
er man på grund af geografiske forhold med bymæssig 
bebyggelse til flere sider nødt til hovedsageligt at benytte 

nogle få, faste startruter og lade flyene stige trinvist til 
forskellige flyvehøjder.

Endvidere giver lufthavnen også mulighed for ”grønne 
landinger”, i det omfang, den øvrige flytrafik tillader det. 
Her foretages landinger som en lang nedstigning fra stor 
højde og ikke trinvist som normalt. Dette er på samme vis 
med til at mindske CO2-udledningen.

Ser man på tilbringertrafikken, har Københavns Lufthavn 
stor fordel af sin centrale beliggenhed kun 8 km fra centrum. 
Med egen togstation og metrostation i Københavns Lufthavn 
er det attraktivt for både passagerer og medarbejdere at 
komme til lufthavnen med offentlige transportmidler. De 
senere år er over halvdelen af de lokalt afgående passagerer 
således kommet til lufthavnen med offentlige transport-
midler, herunder tog, metro og bus. I 2009 kom hele 58 % 
af de lokalt afgående passagerer til lufthavnen med disse 
transportformer.

CPH’s CO2-udledning
CPH beregner udledningen af CO2 for selskabets aktivi-
teter i forbindelse med driften af Københavns Lufthavn. 
Udledningen beregnes på basis af forbruget af el, fjern-
varme, naturgas, fyringsolie, diesel og benzin. I 2008 var 
udledningen 27.403 tons CO2, hvilket svarer til et fald på 
4.361 tons eller 14 % i forhold til 2007. Udledningen per 
passager udgjorde i 2008 1,3 kg, hvilket tilsvarende udgør 
et fald på 14 % i forhold til 2007.

Data til omregning af CPH’s energiforbrug til CO2-udledning 
for 2009 bliver først tilgængelige efter udgivelsen af denne 

Den sorte linje illustrerer en start mod Stockholm udført efter standard procedure. Den 
gule linje illustrerer en “grøn start”, hvor flyet tillades at dreje direkte mod destina tionen 

– med respekt for de støjbegrænsende bestemmelser for Københavns Lufthavn. 
Kilde: Naviair.

miljørapport. CPH’s udledning i 2009 vil derfor blive offent-
liggjort på www.cph.dk i løbet af første halvår af 2010.

Udledningen af CO2 er for 1990 opgjort til 45.973 tons. 
CO2-udledningen i 2008 er således reduceret med 40 % 
i forhold til 1990. CPH har dermed nået reduktionsmålet 
for CO2 på 21 % i 2012 i forhold til 1990. Udfordringen 
frem mod 2012 bliver at holde fast i reduktionen samtidig 
med, at der bygges ud i lufthavnen. Det skal energipolitik-
ken sikre, og med den har CPH prioriteret, at udbygning af 
lufthavnen skal foretages energirigtigt.

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 i forbindelse med 
integration med lufthavnens projektafdeling, som varetager 
forandringer af lufthavnens fysiske rammer.

FN’s klimatopmøde i december 2009 satte naturligvis sit præg 
på formidlingen af de energibesparende  foranstaltninger 
gennemført i 2009. I forbindelse med CO2OL kampagnen 
blev der sat fokus på nedenstående elbesparende tiltag:

Rullefortove og rulletrapper blev i 2009 udstyret med 
sensorkontrol således, at de stopper helt i perioder, hvor der 
ikke er trafik. Specielt i lufthavnens yderområder har dette 
resulteret i markante elbesparelser. Der er sparet 150.000 
kWh på årsbasis.
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Elforbrug Energiforbrug til opvarmning

Måling af luftkvaliteten er et krav i lufthavnens reviderede 
miljøgodkendelse. Vilkårene er fastsat på baggrund af 
de generelle grænseværdier, der skal holde luftkvaliteten 
på et niveau, der har mindst mulige skadevirkninger for 
menneskers sundhed.

CPH har i samarbejde med Miljøcenter Roskilde opstillet et 
program for måling af luftkvaliteten ved lufthavnens skel. 
Der er placeret to målestationer henholdsvis øst og vest for 
terminalområdet. Ud over at overvåge luftkvaliteten ved 
lufthavnens skel er formålet med denne placering 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 område.

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).

På hver målestation måles kvælstofoxider (NOx), kvælstofoxid 
(NO), kvælstofdioxid (NO2) og partikler (PM2,5). 

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 konstateret, at niveauet for 
NO er reduceret siden begyndelsen af 1990’erne. En af flere 
forklaringer herpå er udfasningen af biler uden katalysator 
gennem de senere år. Der er ingen grænseværdi for NO.
 

Ser man på den gennemsnitlige koncentration af NO2, 
varierer den med biltrafikken i København og det omkring-
liggende vejsystem. Den varierer derimod ikke med antallet 
af flyoperationer hen over døgnet. Målingerne i 2009 
viser, at koncentrationen af NO2 fortsat ligger på omkring 
det halve af grænseværdien og fortsætter den faldende 
tendens siden 2001. 

PM2,5 er steget i forhold til 2008. Dette skal dog holdes op 
mod, at PM2,5 faldt i perioden 2007-2008. Generelt er der 
en faldende tendens i perioden 2005-2009.

Den generelt gode luftkvalitet omkring lufthavnen skyldes 
dels det åbne, flade landskab, som giver gode mulighe-
der for en hurtig opblanding/fortynding af forureningen. 
Derudover udsender flyene, som er den absolut største kilde, 
emissionerne i en højde, hvor påvirkningen af luftkvaliteten 
ved jorden reduceres væsentligt på grund af fortynding.

Følg målingerne i lufthavnen online
Målingerne foretages af Danmarks Miljøundersøgelser 
(DMU) og er direkte sammenlignelige med de målinger, som 
foretages i det landsdækkende måleprogram.

På DMU’s hjemmeside (www.dmu.dk) kan målingerne i 
lufthavnen følges online og sammenlignes med samtidige 
målinger i København og det øvrige Danmark. Resultaterne 
på hjemmesiden er dog ikke kvalitetskontrollerede.

Belysning fylder meget i Lufthavnens energiforbrug. I 2009 
er der blevet installeret LED-lys på toiletter, ved elevatorer 
og sågar også på selve flyområdet. Desuden er en række 
af lufthavnens anlæg udstyret med dagslyskontrol blevet 
justeret. På belysningsområdet er elforbruget i alt reduceret 
med ca. 400.000 kWh på årsbasis. 

Ud over gennemførelse af deciderede energispareprojekter 
er energirigtig projektering i 2009 blevet en del af projek-
tafdelingens daglige virke. Det mest markante eksempel 
herpå er, at det er lykkedes at få udviklet den nye 9.000 
m2 store lufthavnsbygning Swift med en energieffektivitet, 
som er 30 % lavere, end det nuværende bygningsreglement 
foreskriver.

I 2009 startede projektering af fremtidens køleteknologi i 
lufthavnen. Aquifer Thermal Energy Storage (grundvands-
køling) er blevet besluttet som det fremtidige kølekoncept, 

hvilket betyder, at der er planlagt en udbygning over de 
næste 3-4 år, som vil reducere lufthavnens elforbrug til 
køling markant.

Elforbruget i 2009 er på trods af de ovennævnte initiativer på 
niveau med 2008 – der er registreret en beskeden reduktion 
på ca. 1 %. At de mange elbesparelser ikke kan ses, skyldes 
til dels, at mange af ovennævnte projekter blev gennemført 
efteråret 2009. Desuden kan aktiviteter omkring Swift og 
grundvandskøling heller ikke aflæses på det årlige elforbrug 
endnu. Målsætningen er fortsat, at elforbruget i 2012 skal 
være reduceret med 10 % af elforbruget i 2007.

Energiforbrug til opvarmning udviser en stigning på 12 %. 
Det graddagekorrigerede energiforbrug til opvarmning er 
steget med 5 %. Det vurderes, at de enorme konjunktur-
udsving i 2009 har rykket arealbalancen markant i 2009, 
hvilket dog ved denne rapports udgivelse ikke kan dokumen-
teres fuldstændigt.

CPH distribuerer el, vand og varme til lejerne i lufthavnen og 
ejer, driver og vedligeholder alle forsyningsnet dertil. Omhyg-
gelig 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. I 2009 blev det samlede indkøb af elektricitet 
reduceret med 4 % sammenlignet med indkøbet i 2008. I 
2009 har der fundet en del justeringer sted, som bevirker, 
at CPH’s egen andel af indkøbt energi har været stigende. 

Luftkvalitet
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Arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer

Arbejdsulykker – frekvens
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Medarbejderne er CPH’s vigtigste ressource
Medarbejdernes sundhed og trivsel er essentiel for CPH. 
For at fremme både trivslen, det sociale sammenhold og 
den enkeltes sundhed udbydes en bred vifte af aktiviteter – 
eksempelvis intern sportsklub, motionsfaciliteter, fysioterapi 
og yoga.
 
CPH ønsker en mangfoldig medarbejderstyrke, hvilket i 
rekrutteringsperspektiv betyder, at alle kvalificerede kandi-
dater uanset køn, alder og etnicitet opfordres til at søge 
opslåede stillinger i virksomheden.
 
CPH lægger vægt på at udvikle både ledere og medarbej-
dere. Der lægges vægt på, at medarbejderen bliver mødt, 
hvor denne er, både i et fagligt og personligt perspektiv. 
I løbet af året er et bredt udvalg af kurser og temadage 
udbudt af Human Resources (HRM). Medarbejdere har haft 
mulighed for deltagelse i kurser som ”personlig effektivitet” 
og ”konflikthåndtering”, og ledere er af HRM blevet tilbudt 
støtte med ledelsesværktøjer og kompetenceudvikling 
– alt sammen til gavn for udviklingen af et endnu bedre 
arbejdsmiljø i CPH.

Samarbejde på tværs
CPH har i løbet af 2009 haft meget samarbejde på tværs med 
øvrige interessenter i lufthavnen om arbejdsmiljøforhold, 
blandt andet med projekter som luftkvalitet på forpladserne, 
omkring bagagesorteringsanlægget og Swift, lufthavnens 
kommende facilitet til lavprissegmentet. Projektet omkring 
luftkvalitet på forpladserne er beskrevet i årsrapportens 
”Redegørelse om samfundsansvar – CSR”. I forbindelse med 
bagagesorteringsanlægget er de sikkerhedsmæssige forhold 
for medarbejderne blevet forbedret. Derudover har man 
vurderet arbejdsmiljømæssige risici i forhold til indretningen 
af Swift. Her har handlingsselskaber, sikkerhedsgrupper, 
CPH og 3F mødtes i arbejdsgrupper og foreslået en række 
forbedringer, der alle er implementeret i projektet.

Reduktion i arbejdsulykker
Antallet af arbejdsulykker er faldet fra 81 ulykker i 2008 til 
58 ulykker i 2009, og ulykkesfrekvensen for Københavns 
Lufthavn (antal arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer) er 
dermed faldet fra 23,7 i 2008 til 18 i 2009. Arbejdsulyk-
kesfrekvensen for Roskilde Lufthavn er 17,6, idet der er 
registreret én arbejdsulykke i 2009.

Medarbejdernes sikkerhed er helt centralt i CPH, og det 
er positivt, at antallet af ulykker i Københavns Lufthavn er 
reduceret væsentligt i forhold til 2008. Reduktionen skyldes 
blandt andet, at sikkerhedsgrupperne er blevet undervist i 
håndtering og minimering af arbejdsulykker. Der har i 2009 
især været fokus på kørselsadfærd, da der her er risiko for 
særlig alvorlige arbejdsulykker. Arbejdsmiljøafdelingen har 
desuden gennemført ergonomiundervisning med henblik 
på optimale arbejdsforhold og forebyggelse af nedslidnings-
skader. Der er endvidere som noget nyt kommet krav om, 
at alle skal bære gul sikkerhedsvest airside, det vil sige på 
lufthavnens afspærrede område.

Arbejdsmiljøet i CPH

Samarbejdet i lufthavnen omkring sikkerhed, sundhed 
og trivsel er blevet styrket i 2009. Arbejdsmiljøet 
var i løbet af året præget af koordinering med de 
forpagtere og handlingselskaber, der opererer i 
lufthavnen.
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Støjbelastning og antal passagerer
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af beregningerne kan ses på kortet side 18. Beregningerne 
viser, at støjbelastningskurven for flytrafikken i 2008 ligger 
inden for den tilsvarende støjbelastningskurve i miljøgod-
kendelsen af lufthavnen i områderne uden for lufthavnen.

Laveste antal støjhændelser om natten i moderne tid
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 målestationer placeret i 
boligområderne omkring lufthavnen (se kort med banean-
vendelse og støjmålestationernes placering side 18). Ved 
hjælp af lufthavnens støjovervågningsanlæg registreres alle 
hændelser over 80 dB.

Der blev i 2009 registreret i alt 38 støjhændelser over 80 
dB(A). Dermed er antallet af støjhændelser mere end halveret 
i forhold til året før, og ser man på 2007, der havde flest 
registreringer inden for de sidste fem år, er der tale om et 
fald på ca. 75 %.

Støjhændelser på 82 dB(A) og derover behandles af Statens 
Luftfartsvæsen. Der blev i 2009 videresendt 19 støjhændelser 
til Statens Luftfartsvæsen, hvilket er mere end en halvering 
i forhold til i 2008. Statens Luftfartsvæsen har i en enkelt 
af sagerne vurderet vilkåret om det maksimale støjniveau 
som overtrådt. Der er én sag fra 2009, som luftfartsvæsenet 
endnu ikke har afgjort.

Det markante fald i antallet af hændelser om natten igennem 
de sidste tre år har flere årsager.  Dels er der sket en ændring 
i flytypesammensætningen, og dels er der inden for det 
sidste år sket et drastisk fald i antallet af flyoperationer.

I 2007 var flytypen MD80 årsag til 85 % af alle registrerede 
støjhændelser over 80 dB(A). Men et gradvis fald i brugen 
af denne flytype og samtidig en stigning i brugen af B737 
og regional jettypen CRJ, sammenholdt med en nedgang 
på 10,6 % i antallet af flyoperationer har betydet et fald i 
registrerede støjhændelser. 

Den ændrede flytypesammensætning giver sig ligeledes til 
kende i flyenes vægtsammensætning MTOW (Maximum 
take-off weight). Den øgede brug af eksempelvis den 
regionale jetflytype CRJ er medvirkende til, at vægtklassen 
30-50 tons har fortsat sin stigende tendens siden 2004, og 
som er den eneste vægtklasse i øvrigt, der har en positiv 
udvikling indenfor det sidste år.

Banebenyttelse i 2009
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 flyvesikkerheden. 
Anvendelsen af banesystemet afhænger derfor af den 
aktuelle vindretning. Banesystemet i Københavns Lufthavn 

Trafikafvikling og støj

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 
lufthavnsselskabet har et løbende samarbejde med flyve-
ledelsen 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 gennem 
en miljøgodkendelse, som er givet af Miljøstyrelsen i 1997 og 
stadfæstet af Miljøklagenævnet i 1999. Miljøcenter Roskilde 
har siden kommunalreformen været miljømyndighed for 
lufthavnen, hvad angår støj og luftforurening fra flytrafikken. 

En række støjbegrænsende bestemmelser vedrørende flyop-
erationer er også indarbejdet i luftfartslovgivningen. Det er 
Statens Luftfartsvæsen, der som myndighed for den civile 
luftfart i Danmark tilser, at disse bestemmelser overholdes. 
Bestemmelserne er offentliggjort i Aeronautical Information 
Paper (AIP), som indeholder alt relevant stof om lufthavne, 
luftrum, radiofrekvenser og lignende. 

Derfor samarbejder CPH både med miljømyndighederne 
og Statens Luftfartsvæsen om overholdelsen af de bestem-
melser, der vedrører lufthavnen.

Miljømyndighederne har i 2009 givet en indskærpelse 
vedrørende vilkår for beflyvning af lufthavnen. Indskær-
pelsen vedrører 9 starter, som afveg fra støjvilkårene for 

parallelbanedrift. CPH har på denne baggrund anmodet 
flyveledelsen om at skærpe opmærksomheden på reglerne.

Miljømyndighederne har i miljøgodkendelsen af Københavns 
Lufthavn fastlagt, at støjbelastningen ikke må overstige den 
for 2005 fremskrevne støjbelastning, med en tolerance på 
1 dB. Til vurdering af om kravet overholdes, beregnes den 
såkaldte TDENL-værdi (Total Day-Evening-Night Level), som 
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 var i 2009 mindre end i 2008, 
idet TDENL-værdien er faldet med 0,4 dB til 145,6 dB. Faldet 
i støjbelastningen svarer til faldet i antal flyoperationer, idet 
der i 2009 var 236.172 operationer, svarende til et fald på 
10,6 % i forhold til 2008, hvor der var 264.095 operationer.

CPH skal i henhold til miljøgodkendelsen hvert 3. år 
fremsende resultaterne af støjberegninger foretaget efter 
DENL-metoden. Lufthavnen har i 2009 fået foretaget bereg-
ninger efter DENL-metoden for flytrafikken i 2008. Resultatet 
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Motorafprøvninger
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Støjmålestationerx

9

Udarbejdet af DELTA

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 bolig-
områder.

En dominerende vind fra sydvest i 2009 afspejler sig tydeligt 
i baneanvendelsen. Hovedparten af alle starter (i alt 62 %) 
blev 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. Tværbanen (12-30) blev, i modsætning til 
i 2008, benyttet en anelse mere især i årets efterårs- og 
vintermåneder.  

Motorafprøvninger
I forbindelse med reparationer og vedligehold af fly foretages 
der ofte en efterfølgende kontrol, hvor motorerne afprøves. 
Afprøvning af flymotorer på jorden kan være en meget 
støjende aktivitet, der kan medføre støjgener for lufthavnens 
naboer. Lufthavnen har derfor udlagt fire særligt afskærmede 
eller fjerntliggende områder, hvor der må foretages motor-
køringer efter en række regler. Størstedelen af alle motor-
køringer foretages ved SAS’s store hangarer i nordområdet, 
der er lufthavnens bedst afskærmede motorkøringsgård.

Ved en motorkøring forstås opstart og køring af en motor 
med højere effekt end tomgang med henblik på afprøv-
ning af pågældende motor eller af luftfartøjets systemer. 
En tomgangskøring er således en opstart og køring af en 
motor kun i tomgangseffekt.

Der blev i 2009 foretaget 862 motorafprøvninger, heraf 
492 motorkøringer og 370 tomgangskøringer. Det er en 
mindre stigning i forhold til 2008, hvor der var det laveste 
antal årligt registrerede motorkøringer i lufthavnen. Der 
blev i 2009 indberettet seks afvigelser fra motorkørings-
bestemmelserne til myndighederne. Lufthavnen har i 2009 
modtaget tre indskærpelser om overholdelse af vilkår for 
motor- og tomgangskøringer. 

Støjbelastningen fra fly på jorden skyldes primært støj fra 
motorkøringer, men brugen af flyenes APU (Auxiliary Power 
Unit) bidrager også med støj. De fleste jetfly har en APU, 
som er en forholdsvis 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 resten af tiden skal 

flyet benytte el- og ventilationsfaciliteterne, som lufthavnen 
har etableret på de fleste standpladser.

CPH har ved regelmæssig inspektion gennemført kontrol af 
anvendelsen af APU på standpladserne i lufthavnen.

I 2009 er der udført 47 kontroller af flyenes anvendelse af 
APU på et repræsentativt udsnit af lufthavnens standpladser, 
hvor der anvendes jetfly. I seks tilfælde blev der konstateret 
overtrædelse af vilkår for brug af APU. Dermed skete der i 
13 % af kontrollerne en overskridelse af reglerne.

Dette er en forbedring i forhold til 2008, hvor der i 36 % 
af kontrollerne blev konstateret overtrædelse af bestem-
melserne om APU anvendelsen. CPH har i 2008 igangsat 
et arbejde, der skal sikre mere tilfredsstillende overholdelse 
af bestemmelserne i fremtiden, og det ser ud til, at arbejdet 
allerede i 2009 har medført en markant reduktion i antallet 
af overtrædelser. Dette arbejde vil fortsætte i 2010.

Miljøcenter Roskilde har i 2009 valgt at give lufthavnen en 
indskærpelse af bestemmelserne om APU anvendelsen.

CPH har i forbindelse med de fleste registrerede overtrædel-
ser taget direkte aktion, ved at gå ombord i det pågældende 
fly og gjort flyets pilot opmærksom på, at lufthavnens 
bestemmelser om brug af APU skal overholdes.

Baneanvendelse og 

støjmålestationernes placering

Der indgår 11 målestationer i 

luft havnens støjovervågningsanlæg. 

Heraf er fem målestationer placeret på 

lufthavnens areal, og seks er placeret i 

boligområderne omkring lufthavnen.

Støjbelastningen 2008

I 2009 er der foretaget 

en detaljeret beregning af 

støjbelastningen fra flytrafik-

ken i 2008.

Baneanvendelse og støjmålestationernes placering
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Miljø og sikkerhed
I vintersæsonen er særligt temperatursvingninger omkring 
frysepunktet med tåge og nedbør kritisk i forhold til 
flysikker hed, da disse vejrsituationer kan medføre risiko 
for isdannelse på fly og baneområder.

Vejrsituationen overvåges nøje via et avanceret isvars-
lingssystem, og det giver CPH mulighed for at være på 
forkant med udspredning af afisningsmidler på baner 
og rulleveje. Systemet suppleres ved løbende at foretage 
friktionsmålinger, så afisningen kan optimeres og forbruget 
af afisningsmidler kan reduceres. Tårnet er i kontakt med 
mandskabet som står for friktionsmålingerne, og hyppig-
heden er afhængig af vejrforholdene.

Afisning af fly
Is og sne kan påvirke flyets manøvredygtighed, og det er 
derfor vigtigt, at sne og is fjernes fra flyet, specielt fra flyets 
vinger og haleplan. Det er handlingsselskaberne i lufthavnen, 
der foretager afisningen. Flyet sprøjtes med en 80° C varm 
blanding af propylenglykol og vand. For at handlingsselska-
berne kan kontrollere, om væsken er blevet fordelt korrekt 
på flyet, har væsken en orange farve.

I lufthavnen er der tre afisningsplatforme. Platformene er 
opbygget med en tæt belægning, der sikrer, at den brugte 
afisningsvæske opsamles og ledes via dræn og rørsystem 
til opsamlingstanke.

Den opsamlede afisningsvæske fra platformene bortskaffes 
dels til rense- og biogasanlæg på Sjælland, dels udspredes 
væske med et indhold af propylenglykol på mindre end fem 
procent på godkendte arealer i lufthavnen. I vintersæsonen 
føres der dagligt kontrol med mængden og koncentrationen 
af væsken i tankene. 

Renseanlæggene anvender propylenglykolen som kulstof-
tilskud til de biologiske processer i anlæggene. På udspred-
ningsarealet føres der kontrol ved hjælp af jordprøver, der 
udtages to, fire og otte uger efter endt udspredningssæson, 
hvorved nedbrydningen af propylenglykolen kan følges nøje. 

Flysikkerhed og ressourceforbrug

Sikkerhed har højeste prioritet. Om vinteren sprøjtes 
en let nedbrydelig afisningsvæske på flyene for at 
modvirke isdannelse på vinger og haleplan. Den orange 
farve  muliggør sikring af, at væsken er optimalt fordelt 
på flyet. Den brugte afisningsvæske opsamles på en 
særlig indrettet platform, hvorfra det ledes videre til 
opsamlingstanke.

Antiicing 
Handlingsselskaberne har desuden mulighed for at foretage 
præventive afisninger på standpladserne, hvor flyet påsmøres 
cirka seks liter propylenglykolvandblanding for at undgå 
isdannelse. Denne procedure anvendes typisk, når flyet 
natparkeres. Det glykol, der forbruges på standpladserne, 
indgår dog ikke i opgørelsen af glykol i denne rapport. Denne 
omfatter kun forbrug på afisningsplatformene.

Nye produkter skal godkendes
De afisningsmidler, formiat og propylenglykol, der anvendes 
til afisning af fly i lufthavnen, er let nedbrydelige, og er i små 
mængder ikke skadelige for miljøet. Handlingsselskaberne 
arbejder fortsat på at finde og anvende forbedrede produk-
ter. Ønskes et nyt afisningsmiddel taget i brug, vurderer 
CPH produktets indholdsstoffer. Produkterne godkendes 
af miljømyndighederne forud for anvendelsen i lufthavnen.

Afisning af baner og standpladser
Til afisning af baner og rulleveje anvendes formiat i flydende 
og fast form. I standpladsområdet, hvor handlingsperso-
nalet færdes, anvendes kvartssand med iblandet formiat 
i fast form. 

Der er i 2009 anvendt 1.174 tons formiat mod 1.281 tons 
i 2008. Forbruget i 2009 er således på samme niveau som 
forbruget i 2008.

Effektiv snerydning
I gennemsnit generes flytrafikken 19 dage om året af snevejr, 
og et effektivt beredskab på omkring 170 mand står klar, når 
sneen kommer. I løbet af kun 10 minutter kan en konvoj af 
14 snerydningskøretøjer rydde en bane på tre km i længden 
og 45 m i bredden.

Brændstofforbrug  
Brændstofforbruget er i høj grad afhængig af behovet for 
snerydning og dermed kørsel med snerydningsmateriel-
let, men også i forbindelse med generel vedligehold og 
renholdelse af arealer bruges betydelige mængder brænd-
stof til maskiner og materiel. Der er i 2009 forbrugt 758 
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Vandforbrug per 1.000 passagerer

m3

20092005 2006 2007 2008

7

9

8

6

Affaldsmængde (kg per 1.000 passagerer)

kg

20092005 2006 2007 2008

140

120

160

180

200

Bortskaffelsesmetode i 2009

 Tons Procent

Genanvendelse 391 12

Forbrænding 2.560 77

Specialbehandling 99 3

Deponering 278 8

Total 3.328 100

med 17 % i forhold til 2008. I 2009 udgjorde affald til 
forbrænding 77 % 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 forbrænding. Sådant 
affald skal f.eks. afbrændes på særlige anlæg som Kommu-
nekemi. Mængden af affald til specialbehandling er steget 
med 115 % i forhold til 2008. Affald til specialbehandling 
udgøres primært af vand med et mindre indhold af olie og/
eller sæbe fra vask af standpladser og lignende, for eksempel 
efter oliespild. Denne mængde afhænger blandt andet af, 
hvor meget det regner, og hvornår opsamlingstankene 
tømmes i forhold til kalenderåret. Der vil derfor naturligt 
være store udsving i mængden af affald til specialbehandling. 
Stigningen i 2009 skyldes primært en stigning i mængden 
af olie/vand/sæbe og olie/vand/slam.

Affald, som hverken er egnet til genanvendelse eller 
forbrænding, skal deponeres på en losseplads. Mængden af 
affald til deponering er faldet med 34 % i forhold til 2008 
grundet et lavere aktivitetsniveau. Denne type affald kommer 
primært fra vedligehold af infrastrukturen og er ikke følsom 
over for ændringer i antal passagerer. Den største fraktion 
til deponering er gadeopfej fra den løbende støvsugning 
af standpladser og andre arealer.

CPH bortskaffer dagligt 9 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. egne værksteder og 
catering. CPH’s samlede affaldsmængde er i 2009 faldet 
14,6 % i forhold til 2008. Faldet er større end faldet i antal 
passagerer. Omregnet til affaldsmængde pr. 1.000 passa-
gerer har der været et fald fra 181 kg til 169 kg i forhold 
til 2008. Adskillelsen af de forskellige affaldssystemer i 
lufthavnen er dog ikke skarp, hvorfor der let kan opstå en 
forskydning af, hvilket affald der opsamles af det enkelte 
affaldssystem. Der har i 2009 været fokus på dette forhold, 
hvilket er en medvirkende årsag til faldet i affaldsmængden.

Det opsamlede affald bortskaffes ved fire forskellige 
metoder: Genanvendelse, forbrænding, specialbehandling 
og deponering.

Ved genanvendelse omdannes affaldet til nye råvarer. 
Mængden af affald til genanvendelse udgør 12 % af den 
samlede affaldsmængde. Det er især mængden af pap og 
papir, der er steget. Genanvendeligt affald udgøres primært 
af pap, papir samt jern og metal. Hovedparten af det 
genanvendelige affald genereres løbende i forbindelse med 
driften af lufthavnen, og en mindre og meget varierende del 
genereres i forbindelse med diverse oprydninger.

Affald, som ikke kan genanvendes, nyttiggøres ved forbræn-
ding til fjernvarme og el. Affald til forbrænding er faldet 

Affald

m3 diesel, hvilket er 11 m3 mindre end i 2008. Niveauet 
ligger lidt under gennemsnittet set over de seneste fem 
år. Benzinforbruget er faldet fra 38 m3 i 2008 til 32 m3 i 
2009. Faldet skyldes løbende udskiftning af benzindrevne 
køretøjer til dieseldrevne.

Vandforbrug
Hovedparten af vandforbruget i lufthavnen sker i termi-
nalerne, hvor der i gennemsnit færdes omkring 54.000 
passagerer dagligt. Flyselskaber, cateringfirmaer og øvrige 
lejere i lufthavnen er ansvarlige for eget vandforbrug. 

Det samlede forbrug af drikkevand var i 2009 156.054 m3 
mod 161.510 m3 i 2008. Forbruget har siden 2006 ligget 
på et forholdsvist stabilt niveau.

Øget sikkerhed ved anvendelse af ukrudtsmidler
Af sikkerhedsmæssige årsager er det nødvendigt at anvende 
ukrudtsmidler på de strækninger med sikkerhedshegn og 
langs baner, hvor mekanisk rensning ikke er mulig eller 
tilstrækkelig. Ved inspektion langs hegnet skal det være 
mulig at observere eventuelle brud på hegnet.

I 2009 er der anvendt 215 liter ukrudtsmidler på lufthavnens 
areal, hvilket er et kraftigt fald i forhold til 2008, hvor der 
blev anvendt 262 liter. I 2006 registrerede CPH bevoksninger 
af bjørneklo på støjvoldene. I 2008 var det nødvendigt at 
skærpe bekæmpelse af disse med pesticider.

Renovering af lufthavnens overfladevands- og 
spildevandssystem
For at sikre mod udsivning af stoffer eller indsivning af 
grundvand gennem lufthavnens overflade- og spildevands-
system samt olieudskillere og brønde, har CPH udarbejdet 
en handlingsplan frem til 2013 for renovering af overfla-
devands- og spildevandssystemet.

CPH overvåger overfladevandskvaliteten ved analyse 
af døgnprøver, der udtages periodisk fra alle udløb. De 

væsentligste aktiviteter, som bidrager til miljøfremmede 
stoffer, er afisning af fly, baner og standpladser samt olie- 
og brændstofspild.

For at minimere udledningen af oliekomponenter via overfla-
devandssystemet, har CPH etableret 144 olieudskillere, som 
regelmæssigt pejles og tømmes.

Også spildevandet overvåges ved, at der hver måned 
udtages døgnprøver til kontrol. Spildevandsmængderne 
registreres i lufthavnens centrale overvågningsanlæg. I 
2009 er der udledt 215.157 m3 spildevand fra CPH og 
partnernes aktiviteter.
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stadfæstet af Miljøklagenævnet i 1995. Miljøgodkendelsen 
er suppleret og ændret på enkelte punkter, men udgangs-
punktet for reguleringen af Roskilde Lufthavn er fortsat 
antallet af årlige operationer, frem for støjbelastning, hvilket 
ellers er den almindelige reguleringsform for lufthavne i dag.

I 2008 anmeldte CPH en ændring i beflyvningen til Roskilde 
Kommune, som blev tilsynsmyndighed for lufthavnen efter 
kommunalreformen. Kommunen accepterede ændringen, 
som muliggør 8.000 årlige helikopteroperationer frem for 
de tidligere 4.000. Til gengæld har CPH givet afkald på det 
tilsvarende antal årlige operationer med fastvingede fly. 
Behovet for denne ændring i beflyvningen af lufthavnen 
skyldes, at væksten i de senere år har været i helikopterseg-
mentet, mens der generelt har været et fald i trafikken med 
fastvingede fly. Roskilde Kommunes afgørelse blev påklaget 
til både Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet. Naturkla-
genævnet har i 2009 afgjort, at der ikke kan gives klagerne 
medhold, og Miljøklagenævnet har i 2009 afvist klagerne.

Energi- og vandforbrug
Energiforbruget til opvarmning er faldet med 12 % fra 
2008 til 2009. Tages der hensyn til variationen i graddage, 
er energiforbruget efter denne opgørelse faldet med 15,4 
% i forhold til 2008. Faldet skyldes blandt andet, at der i 
2009 har været øget fokus på energiforbrug i lufthavnen. Det 
samlede elforbrug er dog steget med 1,4 % i forhold til 2008. 

Vandforbruget i Roskilde Lufthavn er steget med 24,3 % 
fra 3.934 m3 i 2008 til 4.890 m3 i 2009. Sammenligner 
man forbruget i 2009 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 2009.

Miljøpåvirkninger fra Roskilde 
Lufthavn

Flytrafik
Roskilde Lufthavn benyttes i dag som regional lufthavn 
for hovedstadsområdet og Sjælland. Lufthavnen benyttes 
hovedsageligt til skole-, taxa- og firmaflyvning.

Antallet af flyoperationer faldt med 10 % i forhold til året før, 
hvor Roskilde Lufthavn havde det højeste antal flyoperationer 
inden for de sidste fem år. Med i alt 78.478 flyoperationer 
er 2009, trods faldet, et år der operationsmæssigt ligger 
højt inden for de sidste mange år. 

Som tidligere år tegner vægtklassen med fly mellem 1 og 2 
tons sig for hovedparten af trafikken i lufthavnen. 84 % af 
det samlede trafikbillede udgjorde denne vægtklasse, mens 
der for den helt lette vægtklasse med fly mellem 0 og 1 
ton kunne konstateres et fald på 41 % i forhold til i 2008.

Der blev i 2009 afviklet 5.367 helikopteroperationer, hvilket 
er stort set identisk med året før, hvor der blev udført 87 
operationer mere. Helikopteroperationerne har ligget stabilt 
i de sidste tre år.

Roskilde Lufthavns samlede passagertal for 2009 udgjorde 
26.565, hvilket er et fald på 12 % 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. Med 35 % af alle starter var bane 21 den 
mest benyttede bane til starter i 2009, mens 36 % af alle 
landinger blev udført på bane 11. 

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. 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 tomgangskøring er således 
en opstart og køring af en motor kun i tomgangseffekt.  

Motorkøringer er henvist til udpegede områder og kan 
som udgangspunkt kun udføres i tidsrummet fra kl. 07:00 
til kl. 18:00 på hverdage. I 2009 blev der foretaget 405 
motorafprøvninger. Heraf var 223 motorkøringer og 182 
var tomgangskøringer. Antallet af motorafprøvninger har 
de sidste tre år ligget på stort set samme niveau. Der er i 
2009 ikke konstateret afvigelser fra motorkøringsbestem-
melserne i Roskilde Lufthavn.

Roskilde Airshow
For ottende gang afholdtes i august 2009 Roskilde Airshow 
i Roskilde Lufthavn. Højdepunktet i 2009 var opvisning med 
Red Arrows, som er det britiske Royal Air Forces opvisnings-
hold. Andre højdepunkter var Gripen JAS 39 fra det svenske 
flyvevåben og det hollandske F16 demonstrationsteam, der 
afsluttede showet. Naturligvis var flyvninger med veteranfly 
som DC3 også på programmet. Roskilde Airshow 2009 
var en stor succes, som trak omkring 21.000 gæster over 
to dage.

Afgørelser 
I 2006 gav myndighederne med henholdsvis et regionplan-
tillæg 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 afgørelser 
ophævet og hjemvist til fornyet behandling hos de respektive 
myndigheder. 

Roskilde Lufthavn drives derfor fortsat efter en miljøgodken-
delse, der oprindeligt blev givet af Roskilde Amt i 1992 og 
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Spildevand
Mængden af udledt spildevand registreres via onlinemålere 
tilsluttet CPH’s centrale overvågningsanlæg (CTS). Vandkva-
liteten beregnes på baggrund af analyse af periodiske 
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 sjældent 
er muligt at måle spildets nøjagtige størrelse.

Ressourcer
Mængden af glykol til afisning af fly opgøres af de selskaber, 
der foretager afisningen. Den årligt 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 konsignationslager. 
Forbruget af ukrudtsmidler og brændstof til køretøjer og 
dieselgeneratorer opgøres ud fra indkøbte mængder korri-
geret 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 endelig opgørelse 
foreligger senere end denne miljørapport.

Energiforbrug
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 bygningsregister og 
opmålinger. 

Arbejdsskader
Antallet af arbejdsskader er opgjort som antallet af skader 
hændt i det pågældende år, der giver en eller flere dages 
sygefravær. Der kan være anmeldte arbejdsulykker, der ikke 
godkendes som arbejdsulykker i Arbejdsskadestyrelsen.  De 
arbejdsulykker, der fremgår af miljørapporten, omfatter 
alle anmeldte arbejdsulykker. Arbejdsskadefrekvensen er 
opgjort som antal arbejdsskader pr. 1 million arbejdstimer. 
Arbejdstimer opgøres som normåret fratrukket 5 ugers ferie.

Luftkvalitet
Luftkvaliteten i Københavns Lufthavn overvåges og registre-
res af CPH’s luftkvalitetsmoniteringsanlæg. Anlægget 
indsamler sideløbende meteorologiske data. Som følge af, 
at CPH’s miljøgodkendelse af luftkvalitet i 2008 blev revur-
deret, erstatter PM2,5 PM10 i denne rapport. Dette års tal er 
baseret på en foreløbig opgørelse, da endelig rapportering 
foreligger senere end denne miljørapport.

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.

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 9. Indholdet af miljørapporten er dog blevet justeret 
i takt med samfundsudviklingen, hvilket for eksempel har 
medført, at der er sat større fokus på klima. Miljørapporten 
beskriver udviklingen i miljøpåvirkningerne, idet det er disse 
påvirkninger, CPH har ansvaret for og som CPH overvåger 
og kontrollerer.

Data i rapporten er baseret på en løbende indsamling fra 
de enkelte områder i 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 bereg-
ningerne anvendes årets tre mest trafikerede måneder.

Regnskabspraksis

TDENL står for Total Day Evening Night Level og er en bereg-
ningsmetode, som bruges til løbende overvågning af støjpå-
virkning 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 svarende til 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 støjo-
vervågningsanlæg. Antallet af motorafprøvninger, 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 brændstof 
til køretøjer og dieselgeneratorer samt emissionsfaktorer 
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 emissionsfaktor for 
Østdanmark dette år. Emissionsfaktorer for øvrige CO2-kilder 
er oplyst af Energistyrelsen.
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Revisors erklæring til aktionærerne i Københavns 
Lufthavne A/S
Vi har vurderet Københavns Lufthavne A/S’ miljørapport for 
2009 med henblik på at afgive en erklæring om rapporten.  

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

Kriterierne for udarbejdelse af miljørapporten fremgår af 
den beskrevne regnskabspraksis på side 26-27 og i afsnit-
tene på side 4-25. 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 miljørap-
porten, herunder for etablering af registrerings- og interne 
kontrolsystemer til sikring af et pålideligt rapporteringsgrund-
lag, 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 overensstemmelse 
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 2009 oplyste data for de 
omfattede aktiviteter er dokumenteret og opgjort i over-
ensstemmelse med de under anvendt regnskabspraksis 
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 udført test 
af data og underliggende dokumentationsmateriale samt 
kontrol af, om regnskabspraksis er fulgt.

Konklusion
Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at de 
i miljørapporten for 2009 anførte data er opgjort i overens-
stemmelse med de anførte kriterier.

Revisors erklæring

Belysning fylder meget i lufthavnens energiforbrug. 
I 2009 er der blevet installeret LED-lys mange steder 
i lufthavnen, og anlæg med dagslyskontrol er blevet 
justeret. På belysningsområdet er elforbruget i alt 
reduceret med ca. 400.000 kWh på årsbasis.

København, den 24. februar 2010

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jens Otto Damgaard

statsautoriseret revisor

Birgitte Mogensen

statsautoriseret revisor
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Enhed 2005 2006 2007 2008 2009

Flyoperationer Antal 268.655 258.356 257.591 264.095 236.172 

Passagerer Antal 19.981.872 20.877.496 21.409.526 21.530.016 19.715.451 

Antal ansatte (CPH) Antal 1.652 1.694 1.842 1.956 1.898 

CO2 
1)

Samlet emission ton 28.080 35.054 31.764 27.403 N/A

Emission pr. passager kg 1,4 1,7 1,5 1,3 N/A

Scope 1 ton 3.974 3.855 3.623 3.708 N/A

Scope 2 ton 24.106 31.198 28.143 23.695 N/A

Vand- og energiforbrug

Elforbrug TJ 157 166 161 171 169

Energi til opvarmning TJ 127 122 113 116 130

Energi til opvarmning pr. 1.000 kvm TJ 0,68 0,65 0,55 0,56 0,62

Totalt energiforbrug TJ 284 288 274 288 298

Vandforbrug m3 146.408 156.118 159.347 161.510 156.054

Vandforbrug pr. 1.000 passagerer m3 7,3 7,5 7,4 7,5 7,9

Arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Frekvens 11,1 14,6 19,0 23,7 18,0

Støjbelastning

TDENL dB 146,0 146,0 146,1 146,0 145,6

Maksimale støjniveauer i natperioden

81 dB(A) Antal 16 18 58 42 19

82 dB(A) Antal 16 18 43 20 8

83 dB(A) Antal 11 10 25 13 7

84 dB(A) Antal 6 6 12 8 1

85 dB(A) Antal 4 2 5 4 2

86 dB(A) Antal 1 1 2 2 1

87 dB(A) Antal 0 3 1 1 0

88 dB(A) Antal 2 0 2 0 0

89 dB(A) Antal 0 1 0 0 0

90 dB(A) Antal 0 0 0 0 0

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

Miljødata

1) Data for 2009 offentliggøres på www.cph.dk i løbet af første halvår 2010, da disse foreligger senere end udgivelsen af denne miljørapport.

Københavns Lufthavn
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Enhed 2005 2006 2007 2008 2009

Udledning af spildevand 2)

Total m3 242.399 250.559 245.598 248.231 215.157

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

Spildevand - Udledte stoffer 2)

Total-N kg 22.746 25.890 26.227 25.474 25.482

Total-P kg 2.088 2.487 2.539 2.630 2.102

COD kg 165.345 135.781 155.933 164.303 120.810

Detergenter kg 1.988 2.234 2.725 1.544 668

Olie og fedt kg 10.392 4.704 5.569 4.112 2.254

Zink kg 43,8 46,8 56,7 75,9 36,2

Krom kg 4,3 1,6 1,2 1,8 1,2

Kobber kg 30,4 14,6 11,9 23,9 8,8

Nikkel kg 1,5 1,3 1,3 2,9 1,2

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

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

Oliespild

0-9 liter Antal 143 128 99 107 57

10-49 liter Antal 115 81 88 75 46

50-249 liter Antal 6 12 21 8 11

250- liter Antal 0 4 1 0 1

Brændstofforbrug - Benzin m3 59 48 38 38 32

Brændstofforbrug - Diesel m3 765 793 757 769 758

Baneafisning

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

Formiat 2) kg 1.684.804 1.690.752 749.653 1.280.531 1.173.649

Flyafisning

Flyafisning - Glykolforbrug m3 721 796 355 313 572

Flyafisning - Opsamlet glykol m3 370 500 211 153 374

Ukrudtsmidler liter 127 180 179 262 215

Enhed 2005 2006 2007 2008 2009

Anvendelse af baner

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

04L Landing % andel 30,1 29,2 33,8 29,0 34,4

04R Start % andel 29,3 27,8 33,5 29,7 35,0

04R Landing % andel 0,1 0,1 0,1 0,7 0,8

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

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

22R Start % andel 65,9 67,3 61,7 66,9 61,5

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

12 Start % andel 0,2 0,1 1,0 0,1 0,3

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

30 Start % andel 0,1 0,1 0,7 0,3 0,5

30 Landing % andel 0,7 1,1 3,0 2,7 2,8

Vægtfordeling af flytyper

0-29 tons Antal 95.367 90.242 83.078 69.410 58.140

30-49 tons Antal 14.950 15.981 15.232 25.178 30.122

50-69 tons Antal 96.509 94.314 97.503 101.504 85.983

70-119 tons Antal 50.706 45.828 50.030 55.877 51.389

120-299 tons Antal 9.310 9.846 9.629 10.177 8.784

300- tons Antal 1.813 2.145 2.122 1.949 1.858

Motorafprøvninger

Motorafprøvninger Antal 1.371 1.263 1.054 790 862

Heraf tomgang Antal 677 447 390 265 370

Afvigelse fra vilkår Antal 3 20 7 8 6

Luftkvalitet

NO µg/m3 4,9 5,2 4,4 3,7 3,5

NO2 µg/m3 20,8 20,7 20,2 16,9 15,7

PM2,5 µg/m3 15,2 15,3 12,6 8,6 10,6

Affaldsmængde

Genanvendelse ton 376 438 493 349 391

Forbrænding ton 2.039 2.649 2.947 3.082 2.560

Specialbehandling ton 118 93 179 46 99

Deponering ton 336 421 372 422 278

Total ton 2.868 3.601 3.991 3.899 3.328

Pr. 1.000 passagerer kg 144 172 186 181 169
2) Historiske data er ændrede som konsekvens af en ændring i regnskabspraksis.
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Afisning
Fjernelse af is og sne fra befæstede arealer 

i lufthavnen eller is fra vingerne på et fly.

Arbejdsskadesfrekvens
Antal arbejdsulykker pr. million arbejdstimer

CO2

Carbon dioxid.

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. Gradda-

getallet for et døgn er udregnet som 17 °C 

minus døgnmiddeltemperaturen, hvis denne 

er mindre end eller lig med 17 °C; ellers er 

graddagetallet lig 0.

Handling
Håndtering/ekspedition af passagerer, 

bagage, fragt m.m.

Motorafprøvning
Afprøvning af flymotorer i forbindelse med 

eftersyn og 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
Nitrogenoxid, kvælstofoxid.

NO2

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, 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 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; Beregnings-

metode til løbende kontrol af støjbelast-

ningen omkring lufthavne og flyvepladser. 

Metoden, der udtrykker støjbelastningen 

ved ét enkelt tal; TDENL-værdien, anbefales 

af Miljøstyrelsen og baseres på DENL, der 

benyttes ved støjkortlægning af lufthavne. 

DENL er det energimidlede, A-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 1 µm 

i diameter.

Urea
Kvælstofbaseret afisningsmiddel.

Enhed 2005 2006 2007 2008 2009

Passagertal Antal 32.228 32.792 32.675 30.269 26.565

Flyoperationer

0-999 kg Antal 9.648 8.723 9.031 9.706 5.748

1.000-1.999 kg Antal 52.170 52.579 59.765 69.814 66.092

2.000- kg Antal 7.386 6.915 7.179 7.705 6.638

Total Antal 69.204 68.217 75.975 87.225 78.478

Baneanvendelse

03 Landing % andel 7,5 5,3 6,6 5,5 8,2

03 Start % andel 6,7 4,9 6,3 5,2 7,8

11 Landing % andel 34,0 32,1 28,3 30,5 35,8

11 Start % andel 27,2 26,6 24,1 27,1 32,3

21 Landing % andel 31,5 35,0 32,8 38,4 30,8

21 Start % andel 39,2 41,0 37,2 43,3 35,2

29 Landing % andel 27,0 27,6 32,4 25,6 25,3

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

Motorafprøvninger

Total Antal 115 416 413 449 405

heraf tomgang Antal 6 114 78 161 182

Afvigelser fra vilkår Antal 0 2 0 2 0

Arbejdsulykker pr. 1 mio. arb.timer Frekvens 15,8 0,0 0,0 18,0 17,6

Vand- og energiforbrug

Energiforbrug til opvarmning GJ 3.275 3.274 3.175 3.064 2.693

Energiforbrug til opvarmning pr. m2 GJ 1,07 1,11 1,08 1,04 0,91

Elforbrug GJ 3.134 3.344 3.392 3.288 3.334

Vandforbrug m3 6.144 4.341 2.436 3.934 4.944

Begrebsforklaring
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Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup
Tlf.: 32 31 32 31
Fax.: 32 31 31 32
E-mail: webmaster@cph.dk
Web: www.cph.dk

Miljøafdelingen
Tlf.: 32 31 25 60
Fax.: 32 31 31 03
E-mail: maf@cph.dk
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