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Projektdeltagere	

• Københavns	Lufthavn

• SAS

• Danish	Business	Travel	Association	(DBTA)

• C-MUS	- Center	for	Mobiliteter	og	Urbane	Studier,	Aalborg	Universitet

• Maersk	

• Danfoss	

• Vestas

• IKEA	Headquarters

• MOVIA

• DSB



Nogle	paradokser!	
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Schiphol	airport	vs	Copenhagen	airport
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Projektets	udgangspunkt

• Motivation	for	ansøgning	– luftfart	afgørende	for	Danmarks	fremtidige	globale	konkurrenceevne	

• Udgangspunktet	er	Københavns	Lufthavn	– Nordeuropas	vigtigste	lufthavn	

• Erhvervsmobiliteten	er	under	pres	– hub-tilgængeligheden	er	reduceret

• Luftfart	har	historisk	haft	lav	politisk	bevågenhed	– ny	luftfartsstrategi	2017

• Luftfart	er	et	underforsket	område	– behov	for	mere	tværfaglig	forskning

• Behov	for	at	sammentænke	overordnede	investeringer	og	tiltag	med	et	stærkere	brugerperspektiv	

• Ambition:	Et	360-graders	eftersyn	af	dansk	luftfart!	



Projektets hovedmål

Hovedmål:	
At	udvikle	en	tværsektoriel	aeromobilitets-

beslutningsstøttemodel	for	myndigheder	og	luftfartsindustrien,	
særligt	med	fokus	på	de	forretningsrejsende
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Lufthavnen vil forkæle 
erhvervsrejsende

Nyt projekt skal øge den internationale tilgængelighed fra Københavns Lufthavn for 
forretningsrejsende. Imens arbejder lufthavnen hårdt for at få nye ruter til flere 
metropoler i et marked, hvor fritidrejsende har fyldt rigtigt meget de seneste år.

M
åske sidder du lige nu og læser 
denne artikel i en flyvemaskine. 
Måske er du på vej på en ferietur, 
eller også er du en af de millioner 
af danske forretningsrejsende, der 

hvert år stævner ud til møder, konferencer og 
strategiske gennemgange i alt fra Manila til 
München. 

Den sidstnævnte gruppe har længe været 
en skattet kundegruppe for alverdens luft-
havne, fordi de tilvejebringer en stabil ind-
komst, og fordi de ofte ikke er helt så pris-
besatte som private passagerer.

I Danmark er det først og fremmest Køben-
havns Lufthavn i Kastrup, der er startpunkt 
for internationale rejser, og denne lufthavn 
skal i et nyt forskningsprojekt have et service-
eftersyn for at afdække, hvad der kan optime-
res for at forbedre rejsemulighederne for er-
hvervsrejsende. 

En af forskerne bag er lektor Claus Lassen 
fra Aalborg Universitet. 

»Danmark har haft en historisk særstatus 
som hub med forholdsvis flere ruter per ind-
bygger. Men i de seneste 10-15 år har vi set, at 
det har været vigende, hvilket gør, at erhvervs-
rejsende oftere skal skifte fly,« siger han. 

»Vi har tænkt os at give lufthavnen og dansk 
luftfart et 360 graders eftersyn, for med den 
kraftige globalisering er det helt centralt, at 
man hurtigt kan rejse med færrest  mulige fly-
skift til flest mulige steder og med højst mulig 
frekvens, hvis man skal drive en global virk-
somhed.«

Stort arbejde i gang
I Københavns Lufthavn er man for tiden i gang 
med den største udbygning nogensinde, så 
lufthavnen i fremtiden skal kunne håndtere 
40 millioner passagerer om året. Godt halvde-

len af dem er forretningsrejsende. Derfor er 
kommerciel direktør, Peter Krogsgaard, godt 
i gang med at kigge på rutetilføjelser, som kan 
understøtte væksten i lufthavnen. 

I den sammenhæng handler det om at få 
flyene derhen, hvor forretningsfolkene laver 
forretninger. 

»Vi har reelt etableret en luftbro til vores 
største samhandelspartnere i Europa. Der, hvor 
der er nye muligheder, er for eksempel i USA, 
hvor vi i dag har direkte forbindelser til blandt 
andet New York, Boston og Miami, men når 
olieprisen begynder at stige igen, kan det væ-
re, at nogle gerne vil have en direkte rute til 
oliehovedstaden Houston for eksempel,« siger 
Peter Krogsgaard, der også har Delhi, Johan-
nesburg og Seoul i kikkerten.

»Samhandlen med Korea bliver større og 
større, så den rute har vi kigget på i flere år. 
Koreanerne skal i samme ombæring også se 

Der, hvor 
der er nye 
muligheder, 
er for 
eksempel i 
USA. 
Peter Krogsgaard,  
kommerciel direktør,  
Københavns Lufthavne

KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Globaliseringen har gjort 
verden meget mindre, og en 
rejse til et andet kontinent 
er ikke længere et særsyn. 
Derfor er Københavns 
Lufthavn i gang med at se 
på nye destinationer under 
meget fjerne himmelstrøg.

Her håber lufthavnen på et indtog

Berlingske Grafik: Malling / Kilde: Københavns Lufthavne
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= Nuværende ruter
= Potentielle ruter

Fokus	på:

• Luftfartens	globale	megatrends

• De	erhvervsrejsende	og	virksomhederne	(”superbrugerne”)	

• Lufthavnsdesign	og	-arkitektur		

• Infrastruktur	og	transportplanlægning	

• Luftfartspolitiker	og	-strategier	

• Fremtidige	scenarier



Descriptive 

Explorative 

Aviation 
Trends   

Global Aviation Trends 
Mapping

(WP0)

Airport 
Design

Design Manual for 
future airport design

(WP1)

Air Travel 
Management 

New travel management 
concept 

(WP2)

Airport 
Catchment Area

Semi-quantitative model

(WP3)

Airport 
Governance

A new concept for 
airport governance

(WP4)

The Airport City 
Futures 
Library 

(Article database)

The Airport Design 
Archive  

(Project database)

Land-air-land
Modelling

(Traffic model)

The future air traveller 
(Concept and interview 

database)

Audio-visualising 
aviation catalogue
(Online catalogue) 

Future Aviation Scenarios  
and possible strategies 

(WP5)

The	AirCiF	Desission	support	model
(a	web-interface)



Et	beslutningsværktøj	med	fokus	på…

• Hvordan	der	kan	tages	bedre	og	mere	
evidensbaserede	beslutninger	på	luftfarts-
området	af	både	offentlige	og	private	
beslutningstagere	

• Understøtte	hvilke	beslutninger	der	bør	tages	i	
dag	for	at	styrke	vores	fremtidige	situation	



Fem	delmålsætninger

• Bidrage	til	nye	lufthavnsdesigns,	der	forbedrer	rejseoplevelsen	og	funktionaliteten	i	CPH

• Udvikle	et	aeromobilitets-koncept	for	virksomheder,	der	understøtter	en	effektiv	varetagelse	af	
forretningsrejser	

• Fremstille	en	kombineret	kvantitativ	og	kvalitativ	model,	der	kan	udvide	det	landbaserede	opland	for	
CPH

• Skabe	guidelines	til	beslutningstagere	om,	hvordan	samfundet	mest	effektivt	kan	fastholde	og	udvikle	
CPH	som	en	international	knudepunkts-lufthavn

• Integrere	viden	fra	AirCiF til	en	tværsektoriel	aeromobilitets-beslutningsstøtte-model,	der	også	kan	
anvendes	på	andre	danske	lufthavne



WP2:	Travel	management	

Fokus	på…

• Hvilke	former	for	arbejde,	der	kræver	erhvervsrejser,	og	hvilke	rejsemønstre	forskellige	former	for	
arbejde	skaber	på	tværs	af	geografi,	sektorer,	organisationsstørrelse,	organisationsformer,	
arbejdskulturer	og	erhverv	mv.

• Opkomsten	af	den	’hybride	rejse’

• ’Normaliseringen’	af	erhvervsrejser	



Projekt	output	

• Et	nyt	aeromobilitets-koncept	for	
virksomheder	med	fokus	på	
typologisering af arbejde	og	erhvervsrejser	

• Test	af	AM-konceptet	i	en	udvalgt	pilot	
virksomhed	+	AM-manual	for	DBTAs
medlemsvirksomheder

• Input	til	WP5s	beslutningsstøttemodel



Forskningsdesign	og	metode

Dataindsamlingen	er	baseret	på	fire	dele:

• Del	1:	Data	fra	SAS’	frequent flyer	program	+	web-spørgeskema	til	top-1500	rejsende	og	interviews	
med	udvalgte	and	top-1500	rejsende;	

• Del	2:	Web-spørgeskema	i	de	fire	deltagende	virksomheder	(Maersk,	Danfoss,	Vestas,	IKEA	
Headquarters)

• Del	3:	Interviews	med	50-80	strategisk	udvalgte	rejsende	i	deltagende	virksomheder

• Del	4:	Udvikling	og	test	af	et	nyt	aeromobilitets koncept	i	virksomhed	



Stage	of	analysis Data Types	of	analysis Output
Part	1 • Litterateur	studies	

• Frequent	flyer	data	from	
SAS	(times	series)	particular	
focus	on	Pandion	

• Web-survey	to	frequent	
flyers	

• Interviews	with	frequent	
flyers

• Statistics
• Time	studies
• Interpretation	analyses

• Understanding	of	the	frequent	
travellers	

• Understanding	of	the	relation	
between	work	and	travel	
patterns	of	frequent	travellers	

• Understanding	change	in	
frequent	travellers	over	time	
both	travel	patterns	and	
profile	of	travellers	

• Development	of	groups	of	
travellers	

Part	2 Web	survey	to	all	employees	in	
the	selected	companies

• Statistics
• Involvement	of	results	from	

part	1

• Understanding	of	the	relations	
between	various	forms	of	
work	and	travel	patterns	

Part	3 Interviews	with	50-80	selected	
employees	in	selected	

companies

• Interpretation	analyses
• Involvement	of	results	from	

part	1	and	part	2

• Understanding	of	the	relations	
between	various	forms	of	
work	and	travel	patterns

• Mobilities	strategies	

Part	4 From	part	1-3 Development	and	test • Development	of	aeromobility
management	concept	for	
business	travellers



Tillægsundersøgelse:	ErhvervsPhD

• Web-spørgeskema	til	ca.	100	små	
og	mellemstore	virksomheder	uden	
for	hovedstadsområdet	

• Case	studie	af	4	strategisk	udvalgte	
små	og	mellemstore	virksomheder	



Projekt	input	fra	DBTA-medlemmer	

Input til hvilke elementer I ser er vigtige for de
rejsende, så vi i fællesskab kan opnå en bedre
forståelse af den danske erhvervsrejsendes
behov og ønsker til deres arbejds-fly-rejser.

Jeres input bruges efterfølgende til udvikling
af spørgeskema og interview guides, så det er nu
I har mulighed for at påvirke undersøgelserne


