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Grøn omstilling, klima og nyt om 
udviklingsplaner/lovforslag
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Bæredygtighed
Klima, grøn omstilling og luftkvalitet
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Sustainability Strategy

Climate Circular Economy & 
resourcesLocal Environment

Copenhagen Airports Air Quality Program

Horizon 2020

Innomission 4

GFDK + Innomission 2

Horizon 2020 AVIATOR



Konkrete mål for bæredygtig omstilling 
- vores mål er Zero-emission lufthavn
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2021-
2023

2030

2050

 Ingen 
overtrædelser af støj-
grænsen om natten

 Antallet 
af støjbelastede bolig
er skal holdes på 
2018-niveau uanset 
om kapaciteten øges

 90 pct af alt 
udstyr og køretøjer 
airside skal være lav-
emissionsudstyr

 Alt transport på land
skal være 
emissionsfri

 Lufthavnen skal 
have minimal effekt 
på den 
lokale luftkvalitet

 Københavns Lufthavn 
er (siden 2019) en 
CO2-neutral 
lufthavn gennem klima
-kompensation

 Københavns Lufthavn 
skal være emissionsfri 
lufthavn med 
emissionsfri transport til 
og fra lufthavnen

 Københavns Lufthavn 
og hele luftfarten skal 
være emissionsfri

 Antallet af 
støjbelastede boliger 
skal være halveret i 
forhold til 2018



ALIGHT - udvikling fremtidens bæredygtige lufthavn

CPH er fyrtårn for Horizon 2020 Smart Airports projektet ALIGHT. I projektet 
vil CPH være med til at vise vejen til fremtidens bæredygtige lufthavn og 
fungere som eksempel til efterlevelse for andre lufthavne

Der vil blive fundet løsninger til smart brug af vedvarende energi for 
aktiviteter i lufthavnen, f.eks. grøn strøm til køretøjer

Der vil i forbindelse med projektet blive udarbejdet en best practice guide for, 
hvordan lufthavnes infrastruktur skal udvikles for at understøtte 
decarbonisering af flyene (el, brint og SAF brændstoffer)



 Vi har målt luftkvaliteten siden år 2000 (bl.a. kvælstofoxider og fine 
partikler), og resultaterne har altid ligget pænt under de gældende 
grænseværdier

 Vi måler også ultrafine partikler (UFP) og ”black carbon” (BC) for at blive 
klogere på deres sammenhæng, og i hvilken grad de kan være 
sundhedsskadelige

 CPH arbejder tæt sammen med partnere på tværs af lufthavnen 
sammen om et luftkvalitetsprogram, som har til formål at forbedre 
luftkvalitet for medarbejdere og omgivelser

Luftkvalitet
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Luftkvalitetsmålinger af UFP og BC 
(27/09/2021 – 29/04/2022)
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Nyt om 
CPHs udviklingsplaner
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Effektiv lufthavn Bæredygtig omstillingVærdi for samfundet

Københavns Lufthavn 
omstiller sig til fremtiden



Plads til passagerer og nye flytyper 



Samme areal - ny indretning
 Nuværende indretning

8. september 202113

 Skitse af fremtidig indretning 



Syv principper for udviklingen 
af fremtidens lufthavn

Den fysiske udvikling vil 
ske i takt med behovet

Udviklingen skal ske 
indenfor lufthavnens areal

En sammenhængende
terminal tæt på kollektiv trafik

En effektiv og 
konkurrencedygtig lufthavn

Lufthavnen skal udvikles inden for 
de nuværende støjgrænser, og antal af 
støjplagede boliger halveres senest i 2050

Lufthavnen skal være emissionsfri i 2030.
Flytrafikken skal være det i 2050

Inddragelse af
omverden løbende



8. september 2021

Eksempler på hvordan principperne får 
liv i den langsigtede plan
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Bygnings- og 
landskabsdesign der 

minimerer støj og 
partikler til 

omkringliggende 
områder. 

Konsolideret og 
effektiv håndtering af 

moderne fly.

Omstilling til 
bæredygtige 
energikilder,  

flybrændstofformer og 
bygningsmasse.

Direkte adgang til og 
fra lufthavnen med 

energieffektive 
offentlige og private 

transportformer. 

Imødekommende 
terminal med alt inden 

for rækkevidde og 
under ét tag

Urbane pladser byder 
velkommen ved 

indgangen til 
lufthavnen

Konsolideret cargo og 
logistikområde



Sammen om lufthavnens udvikling 

CPH

Omverden

Myndigheder

Areal-anvendelse Masterplan udvikling
Planlægning, 

design og 
konstruktion

Ændring af lovgrundlag 
og miljøvurdering Lokalplan og miljøvurderinger mv.

Involvering af stadig flere
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 PFAS forurening
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PFAS-indsats i CPH
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 2010: CPH bliver opmærksom på PFAS-udfordring

 2011-2016: CPH opsætter afværgeanlæg på Brandstation Vest
og iværksætter flere frivillige forureningsundersøgelser 

 2012-2014: Samarbejder med RH om afværge af PFAS-
forurening fra brandøvelsespladsen

 2016: Anlæg ved Brandstation Vest

 2018: Grænseværdier for overfladevand

 2021: PFAS-forurening i drænvand ledt til Hovedgrøften

 2021 – nu : CPH udvider screening af PFAS-områder

 Juni 2021: Drikkevands- og jordkriterier skærpes

 Forår 2022: Renseanlæg etableret ved Hovedgrøften 

 Status: Gennemgribende kortlægning af forureninger og 
planlægning af yderligere afværgetiltag
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Spørgsmål?



Let’s travel together to a better tomorrow
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