
Udtalelse fra 3F Kastrup’s Lufthavnsudvalg 
 

 

Att.:  Direktør Henrik Peter Jørgensen, Københavns Lufthavn  

 Direktør Stig Thygesen, Novia 

 Direktør Hans Bech, SGH 

 Direktør Torben Andersen, CFS 

 

 

 

 

 

3F Kastrup-tillidsfolk fra lufthavnen har været samlet og udtaler følgende i forhold til 

partikelforureningen i Københavns Lufthavn: 

 

Vi bakker op omkring Clean Air initiativet og dets bestræbelser på, i samarbejde med 

ledelsesrepræsentanterne fra de involverede firmaer, at finde konstruktive og holdbare 

løsninger til at nedbringe det alarmerende høje partikelniveau i lufthavnen! 

 

Vi bakker ligeledes op omkring initiativets ønske om udvikling af lufthavnen til en sundere og 

mere ”grøn” arbejdsplads. 

 

Vi har forståelse for de store udfordringer, som opgaven indeholder, men har ikke den samme 

forståelse for, at tiltag der kunne mindske partikelniveauet udebliver! 

 

Det er nu 6 måneder siden, at DMU’s rapport fastslog, at niveauet af ultrafine partikler i 

lufthavnen er langt højere end det mest trafikerede sted i landet! Vi er alle vidende om, at der 

indtil dags dato er anerkendt to kræfttilfælde som følge af forureningen, og vi forventer at 

ingen afventer flere kræfttilfælde før der handles! 

 

De ansvarlige ledelser skal straks: 

 

 Sikre at flyene trækkes langt væk fra medarbejderne inden opstart af 

deres egne motorer  

 Sikre nødvendige installationer i lufthavnen således at ingen fly eller 

handlingsgrej forurener unødigt 

 Sikre at checkpoint etableres således at unødig forurening og eksponering 

af medarbejdere undgås 

 Sikre at firmaernes ”grønt grej” reelt også er at betragte som værende 

grønt grej (dvs. El-grej eller lignende) 

 Sikre at alle selskaber overholder reglerne for brug af APU  

 

Vi forventer, at der straks udarbejdes en handlingsplan med klare mål for reduktion af 

partikelniveauet og med tydelig angivelse af, hvornår disse skal være indfriet. 

 

Således udtalt og besluttet på lufthavnsudvalgsmødet den 16. juni 2011 af faglige 

repræsentanter fra Novia, SGH KR C, Ekspeditionsarbejdernes Klub SGH, LSG Skychefs,  

ST Aerospace, Gate Gourmet, CPH Marken, COOR, SAS Tech, INC & Spirit Air Cargo 


