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ninger af blandt andet en ny Finger E. Skal D
anm

ark sikre sig en stadig større andel af væ
ksten og 

en fortsat, stæ
rk international knudepunktslufthavn efter 2024, er det derfor nødvendigt m

ed en 

om
fattende udbygning af Københavns Lufthavn.  

I næ
rvæ

rende rapport redegør Københavns Lufthavne A
/S (C

PH
) for, hvordan en udbygning af 

term
inal- og standpladsom

rådet på tvæ
rbane 12/30 kan udvide Københavns Lufthavn og sikre 

tilstræ
kkelig kapacitet til m

inim
um

 40 m
io. passagerer. Form

ålet m
ed rapporten er at tjene som

 

grundlag for de politiske æ
ndringer i det aktuelle lov- og plangrundlag, der er nødvendige for at 

sikre fortsat væ
kst i Københavns Lufthavn.  

Eksport og international tiltræ
kningskraft

C
PH

 har frem
lagt en plan om

 at udbygge Københavns Lufthavn fra de nuvæ
rende godt 26 m

io. 

til 40 m
io. passagerer årligt. N

år der skal skabes flere flyforbindelser øges produktiviteten og 

konkurrenceevnen styrkes. D
et viser analyser fra blandt andre Transportm

inisteriet og Branche-

foreningen for D
ansk Luftfart 6. U

dbygningen af Københavns Lufthavn forventes derfor at have en 

m
arkant positiv effekt for det danske sam

fund..

A
dgang til en velfungerende global infrastruktur er nem

lig af afgørende betydning for dansk er-

hvervsliv. Eksporten af varer og services er i m
ange virksom

heder afhæ
ngig af flytransport. D

et er 

centralt, at varer og m
edarbejdere ubesvæ

ret kan kom
m

e ud til kunder i hele verden. D
et gæ

lder 

ikke kun virksom
heder næ

r lufthavnen. Tilgæ
ngeligheden via Københavns Lufthavn har også stor 

betydning for jyske, fynske, bornholm
ske og sydsvenske erhvervsdrivende

7.

M
en lufthavnen har også en væ

sentlig betydning for om
fanget af udenlandske virksom

heders 

investeringer i D
anm

ark. A
nalyser viser, at investeringer øges m

arkant i om
råder m

ed store luft-

havne, ligesom
 tiltræ

kningskraften af udenlandsk, specialiseret arbejdskraft til danske virksom
he-

der i vid udstræ
kning afgøres af de internationale forbindelser. A

lt sam
m

en faktorer, der bidrager 

positivt til dansk økonom
i 8.

N
ye jobs i hele D

anm
ark

Jo m
ere tilgæ

ngelig verden er for danske virksom
heder, og jo flere flyruter, turister og forretnings-

folk der kan tiltræ
kkes, jo m

ere væ
kst og jo flere arbejdspladser vil der skabes i hele landet. 

Beregninger fra O
xford Research viser, at den øgede tilgæ

ngelighed til verden, som
 en udbygning 

af Københavns Lufthavn til 40 m
io. passagerer vil m

edføre, vil resultere i 84.000 arbejdspladser - 

heraf m
ere end halvdelen uden for hovedstadsom

rådet 9. En del af disse arbejdspladser er direkte 

afledt af en stigning i passagertallet, bl.a. for turism
eerhvervet og rejseindustrien. A

ndre nye ar-

bejdspladser opstår i virksom
heder, der servicerer eller er underleverandører til lufthavnsvirksom

-

heder. D
et kan f.eks. væ

re fødevareproducenter, hvis m
advarer aftages af cateringindustrien eller 

restaurationer i lufthavnen. Endelig skaber den internationale tilgæ
ngelighed bedre m

uligheder 

G
ode flyforbindelser til og fra D

anm
ark understøtter 150.000 danske arbejdspladser og bidrager 

m
ed op m

od 100 m
ia. kroner til D

anm
arks BN

P
1. H

vad enten m
an er en global virksom

hed, en 

m
ellem

stor dansk erhvervsdrivende, forretningsrejsende eller en fam
ilie på vej på ferie, påvirker 

lufthavnene ens dagligdag og det sam
fund, vi er en del af. Lufthavnene binder D

anm
ark sam

m
en 

og forbinder D
anm

ark m
ed verden. 

Københavns Lufthavn er i dag et af N
ordeuropas foretrukne trafikknudepunkter. Lufthavnens 

opland inkluderer D
anm

ark og det sydlige Sverige. På bare fem
 år er passagertallet steget m

ed 24 

procent, så det i 2015 rundede 26 m
io. passagerer fordelt på 156 destinationer. H

ertil kom
m

er en 

passagertilfredshed i topklasse
2. A

lle frem
skrivninger peger på, at passagervæ

ksten vil fortsæ
tte.  

Således forventer IATA
, at antallet af flyrejsende alene i Europa vil stige m

ed 570 m
illioner passage-

rer inden 2035
3.  

Konkurrencen blandt de internationale knudepunktslufthavne er allerede hård
4, og C

PH
 forventer, 

at konkurrencen vil intensiveres frem
over. Beregninger fra D

A
M

VA
D

 A
nalytics viser, at 10 nye fly-

ruter kan have en potentiel væ
rdi af op m

od 3 m
ia. kroner for det danske sam

fund
5. D

er er således 

både væ
kst og arbejdspladser på spil i konkurrencen om

 at tiltræ
kke nye flyruter og flere passagerer 

til Københavns Lufthavn. 

Frem
skrivninger af de nuvæ

rende trafikprognoser viser dog, at Københavns Lufthavn allerede i 

2024 vil løbe tør for standpladskapacitet til fly. H
eri er det m

edregnet de allerede planlagte udbyg-

Figur 0.1: Rutekort, septem
ber 2015

D
estinationer der betjenes fra K

øbenhavns lufthav

1”D
anm

ark som
 attraktivt luftfartsland”, C

openhagen Econm
ics for Brancheforeningen D

ansk Luftfart 2015
2C

PH
 fik prisen som

 den 3. bedste lufthavn i Europa m
ed over 2 m

io. passagerer i den årlige passagertilfredshedsundersøgelse A
SQ

 i 2015. 

(A
irport International C

ouncil, 2015)
3IATA

, 2016 (http://w
w

w
.iata.org/pressroom

/pr/Pages/2016-10-18-02.aspx)
4EU

-kom
m

issionen, State A
id G

uidelines, 2014
5D

A
M

VA
D

 A
nalytics, 2016

6D
anm

ark som
 attraktivt luftfartsland”, C

openhagen Econm
ics for Brancheforeningen D

ansk Luftfart, 2015
7Epinion for Københavns Lufthavn A

/S, 2016
8”Econom

ic im
pact of European airports. A

 critical catalyst to econom
ic grow

th”, InterVISTA
S, 2015

9”Regionale jobeffekter af Københavns Lufthavn”, O
xford Research, 2015
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for danske virksom
heder i sam

handlen m
ed resten af verden. 

D
anm

arks fem
 regioner har en m

eget forskellig erhvervsstruktur, og der er stor variation i den 

rolle, Københavns Lufthavn spiller for virksom
hederne i de enkelte regioner. M

en de kan alle se 

frem
 til en sam

let positiv beskæ
ftigelseseffekt, hvis lufthavnens væ

kstm
ål realiseres.

Behov for politisk handling
En udbygning af Københavns Lufthavn til en kapacitet på m

inim
um

 40 m
io. passagerer årligt – 

m
ed alt fra standpladser til term

inaler, gates og fragtom
råder – kræ

ver politisk handling og et 

flertal i Folketinget for æ
ndring af udbygningsloven. 

Som
 denne rapport redegør for, vil en udbygning, som

 er om
fattende nok til at kunne rum

m
e 40 

m
io. passagerer, og m

ed potentiale til at kunne håndtere op til 60 m
io. passagerer, nem

lig kun 

kunne gennem
føres på om

rådet for den nuvæ
rende tvæ

rbane 12/30. H
elt konkret anbefaler 

rapporten, at Folketinget æ
ndrer ”Bekendtgørelse af lov om

 udbygning af K
øbenhavns 

Lufthavn, K
astrup, LBK

 nr. 252 af 9. april 1992” (herefter om
talt som

 udbygningsloven), 

så C
PH

 får m
ulighed for at lukke tvæ

rbane 12/30 og udbygge lufthavnen henover om
rådet.

Efter æ
ndring af loven skal der udarbejdes en VVM

-redegørelse, og der skal laves en større revi-

sion af det resterende plangrundlag (lokalplan og støjcirkulæ
re), m

iljøgodkendelser m
v., før den 

nødvendige udbygning kan gennem
føres.

A
nalyser som

 grundlag for udviklingen
Forud for denne rapport og anbefalingen om

 at udbygge lufthavnen henover tvæ
rbane 12/30 

er gået adskillige års arbejde m
ed at udvikle en væ

kstplan, der definerer lufthavnens langsigtede 

udbygning. G
ennem

 arbejdet har C
PH

 blandt andet afdæ
kket flyselskabernes frem

tidige behov 

og tendenser inden for luftfart, sam
t gennem

ført benchm
ark analyser af andre internationale 

knudepunktslufthavne.  D
erudover har et internationalt rådgivningsteam

 bestående af bl.a. A
rup 

og M
IT (M

assachussets Institute of Technology) analyseret og afdæ
kket krav til banekapacitet, 

term
inalom

råder og standpladser til fly. 

U
dbygningen skal fastholde K

øbenhavns Lufthavns konkurrencefordel
C

PH
 har opstillet to afgørende forhold, som

 udbygningen skal leve op til. 

1. 
U

dbygningen skal kunne ske inden for K
øbenhavns Lufthavns begræ

nsede areal m
ed 

beliggenheden m
ellem

 Ø
resund, m

otorvej E20 og beboelsesom
råder i D

ragør og Tårnby 

Kom
m

une.

2. 
U

dbygningen skal kunne bidrage positivt til K
øbenhavns Lufthavns konkurrenceevne i 

forhold til andre konkurrerende, internationale knudepunktslufthavne.

D
et resulterede i m

ere end 20 m
ulige udbygningsscenarier, som

 alle blev analyseret og vurderet ud 

fra param
etre som

 væ
kstpotentiale, overskuelighed i lufthavnen, pris, passageroplevelse i forhold 

til ankom
ster og afgange under sam

m
e tag, afstande m

ellem
 dele af lufthavnen m

.fl.

På baggrund af den detaljerede vurdering af m
ulige scenarier peger analyserne på, at det m

est 

hensigtsm
æ

ssige scenarie vil væ
re en udbygning af term

inal- og standpladskom
plekset m

od vest 

hen over tvæ
rbane 12/30. 

Sæ
rligt to alternativer til den vestlige udvidelse har dog væ

ret analyseret og vurderet indgående: 

→
→

En udbygning i det nordøstlige om
råde af lufthavnen 

→
→

En etapevis udbygning hen over tvæ
rbanen, der i første om

gang afkorter og forskyder tvæ
r-

banen og derm
ed udskyder en fuldstæ

ndig lukning læ
ngst m

uligt. 

En udbygning i det nordøstlige om
råde vil kun tilvejebringe ca. 30 procent af det areal, der opnås 

ved en udbygning m
od vest. En udbygning i det nordøstlige om

råde vil således kun udskyde ka-

pacitetsudfordringerne i ca. 8 år. Sam
tidig forudsæ

tter udbygningen i det nordøstlige om
råde en 

flygtning af de cargo-, hangar- og øvrige tekniske faciliteter, der ligger i om
rådet. N

ye facaliteter 

kan etableres i lufthavnens sydlige om
råde, m

en den øgede afstand til standpladsom
rådet i nord 

vil have negative driftsm
æ

ssige konsekvenser for de operatører, der anvender faciliteterne. A
f 

disse årsager blev den nordøstlige udbygning forkastet.    

C
PH

 ønsker m
ed sine investeringer og kapacitetsudbygninger at fastholde en fortsat høj kon-

kurrencedygtighed i forhold til de sam
m

enlignelige europæ
iske lufthavne, hvor C

PH
 er den 6. 

billigste for flyselskaberne at benytte. D
et har i forberedelsesprocessen væ

ret vurderet, om
 en 

etapevis udbygning på tvæ
rbane 12/30, som

 ville kræ
ve en del infrastrukturom

bygninger, ville 

væ
re hensigtsm

æ
ssig. D

enne løsning er dog blevet vurderet som
 for om

kostningstung i forhold til 

operationelle gevinster, banens begræ
nsning for væ

kst efter 40 m
io. passagerer og påvirkningen 

Indledende bem
æ
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m
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Figur 0.2: Illustrationen viser den vestlige udvidelse af term
inal- og standpladskom

plekset henover tvæ
rbanen. 

Eksisterende bygninger er vist i gråt. N
ye term

inaler, fingre og standpladsom
råder frem

går i transparent hvid. 

Vestlig udvidelse af term
inal- og standpladskom

plekset  henover tvæ
rbanen
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Inddragende proces 
Rapporten er blevet til i tæ

t dialog m
ed Trafik- og Byggestyrelsen. A

lle væ
sentlige forhold er 

belyst og læ
gges frem

 i rapporten. Yderligere er m
iljø- og planforhold drøftet m

ed de statslige 

plan- og m
iljøm

yndigheder og Trafik- og Byggestyrelsen. 

D
e bagvedliggende analyser, der ligger til grund for rapporten, sam

t rapportens konklusion og 

anbefaling er drøftet m
ed SA

S, der er det største flyselskab m
ed base i Københavns Lufthavn, 

sam
t D

AT, A
ir A

lsie og N
orw

egian. .

af takstniveauet og derm
ed konkurrenceevnen.  

K
onsekvenser ved udbygning på tvæ

rbane 12/30
Som

 der redegøres for i rapporten, har C
PH

 arbejdet m
ålrettet m

ed at afdæ
kke konsekvenserne 

af en udbygning hen over tvæ
rbane 12/30. 

C
PH

 har analyseret ca. 1 m
illion afviklede starter og landinger i perioden 2010 til 2014 for at 

vurdere, hvordan trafikken ville have væ
ret påvirket m

ed en lukket tvæ
rbane. A

nalyserne viser, at 

en lukning af tvæ
rbanen vil have en direkte påvirkning på 0,4 procent af trafikken i form

 af forsin-

kelser og aflysninger under sæ
rlige vejrforhold. D

erudover kan der væ
re en indirekte påvirkning 

af trafikken, som
 er afhæ

ngig af hvordan flyselskaberne er i stand til at tilpasse deres trafik i den 

aktuelle situation.

På læ
ngere sigt er det C

PH
’s vurdering, at de fortsatte forbedringer i flyenes sidevindsfølsom

hed 

betyder, at andelen af påvirkede starter og landinger vil falde yderligere.

C
PH

 har undersøgt, om
 der er grupper af passagerer, destinationer eller flytyper, der ville blive 

sæ
rligt påvirket af en lukning af tvæ

rbanen, ligesom
 det er blevet analyseret, hvilke konsekvenser 

udvikling i vejrforhold og flyflåde kan få for lufthavnen uden en tvæ
rbane.  O

gså konsekvenserne 

i forhold til punktlighed, flyvesikkerhed sam
t de overordnede støj- og m

iljøm
æ

ssige konsekvenser 

frem
læ

gges i rapporten.

H
verken udvikling i vejrforhold eller flyflåde vil få signifikant betydning for lufthavnen uden tvæ

r-

bane, ligesom
 punktligheden kun vil blive påvirket i m

indre om
fang. C

PH
 vil således fastholde sin 

position blandt verdens m
est punktlige lufthavne. Ligeledes kan det konkluderes, at flyvesikker-

heden vil væ
re uæ

ndret.  .

Indledende bem
æ
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Figur 0.3: A
realer til nordøstlig og vestlig udvidelse af term

inal- og standpladsom
rådet

N
ordøstlig og vestlig udvidelse af term

inal- og standpladser
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Konklusion 

Københavns Lufthavn skal udvikles, så den fortsat kan fastholde sin position som
 en af N

ord-

europas foretrukne knudepunktslufthavne. D
et er væ

sentligt for at sikre frem
tidig væ

kst og 

beskæ
ftigelse i D

anm
ark.

U
dviklingen frem

 m
od 40 m

io. passagerer årligt kræ
ver udbygning af standpladser til fly sam

t 

gates og term
inalom

råder til passagererne. M
ed den nuvæ

rende passagervæ
kst vil lufthav-

nen løbe tør for standpladskapacitet i 2024, og der vil ikke væ
re flere uudnyttede arealer 

tilbage til udbygning i lufthavnens nordom
råde.

På baggrund af de gennem
førte analyser har C

PH
 konkluderet, at den fortsatte udvikling af 

Københavns Lufthavn som
 et af N

ordeuropas foretrukne knudepunkter, og derm
ed væ

sent-

lig bidragyder til væ
kst og beskæ

ftigelse i D
anm

ark, bedst sikres ved at udvide term
inal- og 

standpladskom
plekset på den vestlige del af lufthavnens nuvæ

rende tvæ
rbane 12/30. 

Tvæ
rbanen har historisk haft en vigtig funktion, m

en har i dag kun m
arginal betydning for 

trafikafviklingen. A
lternativet til en udbygning henover tvæ

rbanen vil ikke give sam
m

e ka-

pacitet, og vil derm
ed begræ

nse lufthavnens fortsatte væ
kst. U

dbygningen på tvæ
rbanen er 

sam
tidig det eneste scenarie, som

 m
uliggør væ

kst ud over 40 m
io. passagerer

 

Konklusion

A
nsøgning

Københavns Lufthavne A
/S ansøger om

, at U
dbygningsloven, der overordnet om

handler ram
m

er-

ne for anvendelsen af lufthavnens areal, æ
ndres i 2017. 

Æ
ndringen skal m

uliggøre, at arealet, hvor tvæ
rbane 12/30 i dag er beliggende, kan anvendes til 

en udbygning af term
inal- og standpladskom

plekset. På den m
åde sikres den fortsatte udvikling 

af Københavns Lufthavn som
 en væ

sentlig væ
kstm

otor for såvel Københavnsom
rådet som

 for 

hele D
anm

ark. 

Proces
C

PH
 var i 2015 i dialog m

ed Trafikstyrelsen (nu Trafik- og Byggestyrelsen), N
aturstyrelsen (nu 

Erhvervsstyrelsen/Styrelsen for Vand- og N
aturforvaltning) sam

t M
iljøstyrelsen angående proces-

sen for æ
ndringen af udbygningsloven for Københavns Lufthavn. På baggrund af dialogen er der 

aftalt en todelt proces: 

1. 
Første fase hvor C

PH
 ansøger om

 at der sker en æ
ndring af udbygningsloven, så C

PH
 får 

den principielle og politiske tilladelse til at nedlæ
gge bane 12/30 sam

t til at æ
ndre anvendel-

sen i nordom
rådet.

2. 
A

nden fase hvor detailplanlæ
gningen af udbygningen af lufthavnen, herunder udarbejdel-

se af VVM
-redegørelse sam

t æ
ndring af lokalplan, landsplandirektiv m

v. gennem
føres og 

godkendes.

Efter æ
ndring af loven skal der således udarbejdes en VVM

-redegørelse, og der skal laves en 

større revision af det resterende plangrundlag (lokalplan og støjcirkulæ
re), m

iljøgodkendelser m
v. 

U
darbejdelse af VVM

-redegørelse og opdatering af plangrundlaget for lufthavnen er estim
eret til 

at tage 3 år inklusiv en offentlig høringsperiode på 1 år.

N
år det opdaterede plangrundlag er godkendt, kan den første etape af den vestlige udbygning 

påbegyndes. D
en operationelle lukning af tvæ

rbanen sam
t første etape af den vestlige udbyg-

ning er estim
eret til at tage 5½

 år. 
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Læ
sevejledning

7
 

O
verordnede m

iljøpåvirkninger i forbindelse m
ed udvidelse

 
Tvæ

rbanen er den af lufthavnens nuvæ
rende baner, der støjbelaster flest boliger, når den  

 
benyttes. En nedlæ

ggelse af tvæ
rbanen vil betyde, at den støj, som

 sæ
rligt beboere nord 

 
vest for lufthavnen oplever i dag, vil m

indskes væ
sentligt.

 
Beregninger viser, at støjbelastningen fra starter og landinger i et scenarie m

ed 40 m
io.   

 
passagerer og anvendelse af det nordvestlige om

råde til term
inal- og standpladsom

råde  

 
kan ske inden for støjgræ

nserne i den gæ
ldende m

iljøgodkendelse og græ
nserne for  

 

 
støjkonsekvensom

rådet.

8
 

Procesplan
 

 C
PH

 er allerede i gang m
ed at realisere væ

kstplanen ”Expanding C
PH

”. C
PH

 har således 

de senere år gennem
ført de første udbygninger af bl.a. term

inaler, fingre og bagage-

håndteringssystem
. For at kunne gennem

føre den nødvendige udvikling frem
 m

od 40 

m
io. passagerer i de kom

m
ende årtier er det nødvendigt at få m

ulighed for at bygge på 

tvæ
rbanen.  

9
 

Beskæ
ftigelseseffekter

 
 C

PH
 forventer, at der skal investeres m

ere end 20 m
ia. kr. i at udbygge lufthavnen til 40 

m
io. passagerer. U

dbygningen står derm
ed til at blive et af danm

arkshistoriens største 

privatfinansierede anlæ
gsprojekter. Ifølge en analyse udarbejdet af C

O
W

I vil udbygningen 

skabe 12.500 nye arbejdspladser allerede i anlæ
gsperioden. 

10
 

D
ialog om

 udviklingen af lufthavnen
 

 Københavns Lufthavn har stor betydning for virksom
heder, pendlere og ferierejsende i 

hele D
anm

ark. D
erfor er C

PH
 løbende i dialog m

ed interessenter og offentligheden om
 

udviklingen. 

Rapporten indeholder beskrivelse af de analyser, der er udarbejdet af C
PH

 som
 opfølgning på 

”Expanding C
PH

” og i dialog m
ed Trafik- og Byggestyrelsen. 

N
edenfor er et kort resum

é af de enkelte kapitler:

1
 

 En lufthavn i verdensklasse
 

 H
vis Københavns Lufthavn skal vokse og fastholde positionen som

 et af N
ordeuropas 

foretrukne knudepunkter, skal væ
kstplanen styrke lufthavnen i konkurrencen m

ed øvrige 

europæ
iske lufthavne om

 at tiltræ
kke ny trafik.

2
 

K
apacitet

 
 Københavns Lufthavns banekapacitet er baseret på anvendelse af hovedbanesyste-

m
et, der består af de to parallelle baner. H

ovedbanesystem
et vil kunne betjene 40 m

io. 

passagerer uden væ
sentlige æ

ndringer i trafikm
ønsteret. D

et æ
ndrer en nedlæ

ggelse af 

tvæ
rbanen ikke på. Til gengæ

ld viser de gennem
førte analyser, at der er behov for en væ

-

sentlig udvidelse af term
inal- og standpladsom

rådet for at kunne håndtere trafikvæ
ksten.

3
 

 U
dvidelsens arealm

æ
ssige placering og det tilhørende lovgrundlag  

for anvendelse af arealerne
A

nvendelsen af lufthavnens areal er overordnet fastsat i udbygningsloven for Køben-

havns Lufthavn. U
dbygningsloven blev oprindelig vedtaget i 1980, da planerne om

 en ny 

lufthavn på Saltholm
 blev opgivet. U

dbygningsloven blev revideret i 1992 for at give m
ere 

fleksible ram
m

er for lufthavnens udbygning. Indenfor en kort årræ
kke vil arealerne nord 

for banesystem
et vil væ

re udbygget, og der er behov for en politisk beslutning om
 at æ

n-

dre arealanvendelsen og frem
tidssikre lufthavnen, så term

inal- og standpladskom
plekset 

kan udbygges og håndtere den fortsatte væ
kst.

4
 

Flyvesikkerhed
 

 U
dbygningen af Københavns Lufthavn vil ikke få indvirkning på flyvesikkerheden. I kapitlet 

gennem
gås kort de standarder og procedurer, der ligger til grund for flyvesikkerheden.

5
 

Regularitet – fl
y til tiden

 
 Københavns Lufthavn er blandt verdens m

est punktlige lufthavne. D
et æ

ndres ikke ved en 

udbygning af lufthavnen på tvæ
rbanen, og Københavns Lufthavn vil fortsat væ

re blandt 

de lufthavne i verden, der har den bedste punktlighed.

6
 

K
onsekvenser af udbygning på tvæ

rbane 12/30
 

A
nalyserne viser, at påvirkningen af starter og landinger vil væ

re af tilsvarende størrelses - 

 
orden for indenrigs- og udenrigstrafikken. H

verken æ
ndringer i flyflåden eller klim

a- 

 
æ

ndringer forventes at m
edføre næ

vnevæ
rdige stigninger i antallet af påvirkede fly i  

 

 
forhold analysernes konklusioner. 
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U
dvidelse i faser sikrer løbende tilpasning til behov

D
e kom

m
ende 8-10 år vil de frie arealer i den nordøstlige del af lufthavnen blive udbygget m

ed 

standpladser, og i forbindelse m
ed analysearbejdet er flere forskellige scenarier for den videre 

udbygning af lufthavnen blevet undersøgt. 

Konklusionen på analyserne peger på, at den videre udbygning bedst kan ske ved at udbygge 

term
inal- og standpladsom

rådet m
od vest. Ved at bygge på tvæ

rbanen vil der væ
re areal til at bygge 

tilstræ
kkelig fysisk kapacitet til at understøtte am

bitionen om
 at vokse til 40 m

io. passagerer. U
d-

bygningen kan ske i takt m
ed trafikvæ

ksten, og derm
ed holdes om

kostningerne nede. D
et har stor 

betydning for den pris, flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnen. 

H
vis SA

S’ hangar- og væ
rkstedsfaciliteter i lufthavnens nordøstlige om

råde rives ned, er der 

m
ulighed for at udvide term

inal og standpladskom
plekset m

od øst. D
et areal, der kan frigives i 

det nordøstlige om
råde, er dog ikke tilstræ

kkeligt stort til at understøtte am
bitionen om

 at vokse 

til 40 m
io. passagerer. 

U
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En lufthavn i verdensklasse
1

Københavns Lufthavn er en af Europas hurtigst voksende lufthavne m
ed en passagertilfredshed i 

topklasse. På bare fem
 år er passagerantallet i Københavns Lufthavn vokset m

ed 24 procent til over 

26 m
io. passagerer årligt. D

en m
assive passagervæ

kst kan til dels tilskrives en generel frem
gang for 

lufttrafikken over hele Europa, m
en først og frem

m
est at Københavns Lufthavn er en attraktiv og 

konkurrencedygtig knudepunktslufthavn i verdensklasse.

En analyse fra D
A

M
VA

D
-A

nalytics viser, at væ
ksten i Københavns Lufthavn i perioden fra 2005-

2015 har øget D
anm

arks bruttonationalprodukt m
ed ca. 31 m

illiarder kroner og skabt grundlaget 

for tusindvis af nye arbejdspladser.

Eksisterende konkurrencefordele skal bevares
Fokus for analysearbejdet bag C

PH
’s væ

kstplan ”Expanding C
PH

” har væ
ret at udvikle lufthavnen 

og sam
tidig bevare Københavns Lufthavns konkurrencefordele for at kunne fastholde den nuvæ

-

rende status som
 et af N

ordeuropas foretrukne trafikale knudepunkt. D
et sker kun ved at fastholde 

et konkurrencedygtigt om
kostningsniveau m

ed fokus på kundernes total cost of operation (TC
O

), 

en effektiv drift og fleksibel service, der gør lufthavnen attraktiv for både flyselskaber og passagerer.

Et andet væ
sentligt elem

ent af konkurrencefordelen er at væ
re en overskuelig lufthavn, der løbende 

kan tilpasses kundernes behov og udbygges i takt m
ed trafikvæ

ksten. En lufthavn, der er nem
 og 

behagelig at rejse til og fra. En lufthavn hvor transferpassagerer nem
t og hurtigt kan skifte fly, og 

hvor der er en god integration til andre transportform
er som

 f.eks. tog, m
etro og bus.

For fl
yselskaber

→
→

N
edbringelse af de totale om

kostninger (TC
O

)

→
→

Service

→
→

Løbende tilpasning til kundernes behov og udbygning i takt m
ed behovet

For passagerer

→
→

O
verskuelig lufthavn m

ed effektive flow
s

→
→

A
fgange og ankom

ster under sam
m

e tag

→
→

Integration til andre transport form
er

K
øbenhavns Lufthavn - konkurrencefordele

Figur 1.1: Eksem
pler på konkurrerende lufthavne

K
onkurrerende lufthavne
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1

Figur 1.4: Visualisering af Københavns Lufthavn ved 40 m
io. passagerer

Figur 1.3: Visualisering af Københavns Lufthavn ved 40 m
io. passagerer

Figur 1.2: A
realer til østlig og vestlig udvidelse af term

inal- og standpladsom
rådet

K
onkurrerende lufthavne

V
isualisering af den udvidede lufthavn

V
isualisering af den udvidede lufthavn

U
dredningsrapport 2016   /   1. En lufthavn i verdensklasse



18
19

Kapacitet  
2
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Konklusion 

Københavns Lufthavn har oplevet en stor væ
kst i passagertallet de senere 

år, og i 2014 lancerede C
PH

 en væ
kstplan, der skal sikre, at lufthavnen også 

frem
adrettet kan håndtere trafikvæ

kst i konkurrence m
ed øvrige europæ

i-
ske lufthavne.
 A

nalyser udarbejdet i forbindelse m
ed væ

kstplanen viser, at kapaciteten på 
Københavns Lufthavns start- og landingsbaner vil kunne betjene 40 m

io. 
passagerer årligt uden væ

sentlige æ
ndringer i det nuvæ

rende trafikm
ønster. 

D
erim

od er der ikke den tilstræ
kkelige kapacitet i term

inal- og standplads-
om

rådet, der skal udvides betragteligt for at kunne håndtere trafikvæ
ksten. 

M
ed de nuvæ

rende forventninger til trafiksam
m

ensæ
tning og -væ

kst vil de 
eksisterende standpladsom

råder væ
re fuldt udbygget i 2024, og der vil ikke 

væ
re flere uudnyttede arealer tilbage i lufthavnens nordom

råde.

Start- og landingsbaner
D

et nuvæ
rende hovedbanesystem

 i Københavns Lufthavn, der består af de to 
parallelbaner (04L/22R og 04R/22L), vil kunne betjene 40 m

io. passagerer. 

Term
inaler og om

råder til fl
y

Term
inal- og standpladsom

rådet skal udvides for at skabe tilstræ
kkelig 

kapacitet til 40 m
io. passagerer årligt. M

ed det nuvæ
rende trafikm

ønster vil 
det kræ

ve en forøgelse på:

Term
inalom

råde:  
 

 
 

+ 60-80 %
Standpladser, antal: 

 
 

 
+ 50-70 %

Standpladsom
råde inkl. tilhørende rulleveje: 

+ 100-120 %

En så stor udvidelse af term
inal- og standpladsom

rådet inden for lufthavnens 
nuvæ

rende areal kræ
ver væ

sentlige æ
ndringer i den eksisterende infrastruk-

tur. D
en sam

let set bedste løsning er at udvide den eksisterende term
inalbyg-

ning og forlæ
nge fingrene inkl. standpladser ud på det om

råde, hvor tvæ
rba-

nen ligger. U
dvidelsen vil ske i etaper i takt m

ed trafikudviklingen.

Væ
kst efter 40 m

io. passagerer
U

dbygningen på tvæ
rbanen åbner sam

tidig op for væ
kst ud over 40 m

io. 
passagerer. En fortsat væ

kst over 40 m
io. passagerer vil kunne ske ved at 

CPH
’s væ

kstplan - ”Expanding CPH
”

A
ntallet af flyrejsende voksede m

ed 4,9 procent i de større europæ
iske lufthavne i 2015

1. IATA
 

forventer at væ
ksten fortsæ

tter, og at flytrafikken globalt vil blive fordoblet frem
 m

od 2035
2. 

I Europa forventer IATA
 en gennem

snitlig årlige væ
kst på 2,5 procent de kom

m
ende 20 år. D

e 

sidste 5 år er passagertallet i Københavns lufthavn steget m
ed 24 procent, og alene i 2015 var 

væ
ksten på 3,8 procent. D

er er ikke nogen indikation på at væ
ksten i Københavns Lufthavn vil 

stoppe.

I 2014 lancerede C
PH

 en væ
kstplan, der skal sikre at lufthavnen fortsat kan håndtere trafikvæ

k-

sten i konkurrence m
ed øvrige europæ

iske lufthavne, og således at lufthavnen fortsat kan leve 

op til den kapacitetsforpligtigelse der er fastsat i luftfartsloven. Væ
kstplanen er udarbejdet i tæ

t 

sam
arbejde m

ed C
PH

 af et internationalt team
 under ledelse af A

rups lufthavnsrådgivere.

I forbindelse m
ed udarbejdelsen af væ

kstplanen blev flyselskabernes behov afdæ
kket via en ræ

kke 

interview
s. Endvidere blev udviklingstendenser indenfor lufthavne blev sam

let i en trend analyse, og 

kortlæ
gning af andre lufthavnes udvidelsesplaner blev sam

let i en benchm
ark rapport.

D
er blev udarbejdet 3 scenarier for trafikvæ

ksten. Et ”high scenario” der er baseret på høj væ
kst 

i knudepunktstrafikken. Et ”m
id scenario” baseret på at både point-to-point og knudepunktstra-

fikken udvikler sig m
ed sam

m
e hastighed. Et ”m

in scenarie” der er baseret på høj væ
kst i point-to-

point trafikken. D
e 3 scenarier for passagervæ

ksten blev om
sat til frem

tidige trafikprogram
m

er.

D
e frem

tidige trafikprogram
m

er blev anvendt til at analysere hvornår lufthavnens banesystem
 bli-

ver begræ
nsende for væ

kst. A
nalyserne, der blev gennem

ført sam
m

en m
ed M

IT, viste at lufthav-

nen kan vokse til 40 m
io. passagerer uden væ

sentlige æ
ndringer i det nuvæ

rende trafikm
ønster. 

D
et forventes dog, at den nuvæ

rende tendens m
ed større fly og fæ

rre tom
m

e sæ
der vil fortsæ

tte. 

På denne baggrund blev 40 m
io. passagerer fastlagt som

 det kapacitetsm
æ

ssige m
ål for væ

kst-

planen. 

U
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I analysearbejdet bag 

væ
kstplanen ”Expanding 

C
PH

” har det væ
ret væ

-

sentligt at undersøge, om
 

der m
ed det eksisterende 

lufthavnsanlæ
g er tilstræ

k-

kelig kapacitet til at kunne 

håndtere den frem
tidige 

flytrafik m
ed 40 m

io. passa-

gerer årligt. 

U
ndersøgelsen har om

fattet 

kapacitet på start- og lan-

dingsbaner sam
t i de øvrige 

funktioner i lufthavnen 

- herunder standpladser til 

fly og term
inalom

råder til 

håndtering af passagerer. 

udnytte kapaciteten m
ed flere frekvenser i de m

indre travle perioder på 
dagen og ved en fortsat udvikling, hvor flyene bliver større og udnyttes 
bedre. D

et er vurderingen, at Københavns Lufthavn vil kunne håndtere op 
til 60 m

io. passagerer, når kapaciteten er fuldt udbygget, og lufthavnen er 
fuldt udnyttet. 

1A
C

I Rapidex 1215
2IATA

 press release 59, 18 O
ctober 2016
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Trafikprogram

m
erne blev endvidere anvendt til at estim

ere det frem
tidige antal standpladser sam

t 

behovet for udvidelser af term
inaler og fingre. Sam

m
en m

ed de fysiske-, tekniske-, planm
æ

ssige 

og flyvesikkerhedsm
æ

ssige ram
m

er blev behovet for udvidelser anvendt til en overordnet afdæ
k-

ning af m
ulighederne for udbygning.

M
ulighederne for udbygning blev derefter om

sat til overordnede fysiske layout. Endvidere blev de 

overordnede behov for adgangsveje, parkering sam
t support faciliteter (cargo, catering, hanga-

rer, væ
rksteder m

v) estim
eret.

D
e fysiske layouts blev evalueret ud fra 70 forskellige kriterier fordelt på 13 hovedkategorier. 

G
ennem

 en ræ
kke evalueringsprocesser blev antallet af optioner reduceret gradvist fra m

ere end 

20 til 2 m
asterplan layouts, som

 gennem
gik en endelig evaluering m

ed henblik på udvæ
lgelse af 

den foretrukne plan.

D
e to m

asterplan layouts var en vestlig udvidelse og lukning af tvæ
rbanen sam

t en nordøstlig 

udbygning i det nuvæ
rende hangar og væ

rkstedom
råde. Endvidere blev der kigget på en variant 

af den vestlige udbygning, hvor tvæ
rbanen i første om

gang afkortes for senere at blive lukket.

A
nalyserne peger på at det m

est hensigtsm
æ

ssige vil væ
re en vestlig udbygning af det eksisteren-

de term
inal- og standpladsom

råde på tvæ
rbanen.
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→

En alternativ udbygning i det nordøstlige om
råde vil kun tilvejebringe ca. 30 procent af det 

areal, der opnås ved en udbygning m
od vest og vil ikke kunne håndtere sam

m
e m

æ
ngde 

trafik som
 en vestlig udbygning

 
→

En etapevis udbygning henover tvæ
rbanen, der i første om

gang afkorter banen, blev vurderet for 

om
kostningstung i forhold til de operationelle gevinster og banens begræ

nsning for væ
kst efter 40 

m
io. passagerer. 

U
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22L

30

12

22R

04R

04L

Figur 2.2: Banerne i Københavns Lufthavn er navngivet ud fra deres kom
pasretning. Parallelbanerne benæ

v-
nes 22 Right (22R) og 22 Left (22 L) når de anvendes til landinger fra nordøst og starter m

od sydvest. N
år 

parallelbanerne benyttes i den m
odsatte retning til landinger fra sydvest og starter m

od nordøst benæ
vnes de 

04L og 04R.

Banerne i K
øbenhavns Lufthavn

Figur 2.1: Illustrationen til venstre viser lufthavnen, som
 den ser ud i dag m

ed placering af term
inaler, stand-

pladser m
v. På illustrationen til højre ses udbygningsplanen til 40 m

io. passagerer.

Lufthavnsarealet i dag  
 

 
Lufthavnsarealet ved 40 m

io.

Signaturforklaring:

Landside

A
pron

G
SE

Term
inals, piers etc .

A
irport Business Park

Future A
pron Expansion

Future C
argo/M

aintenance

A
irport Support

Fuel Farm

C
argo

M
aintenance


