
 
   

 
Svar på spørgsmål vedr. flyrejser 

Christina Sade Olumeko (Å)har den 17. januar 2022 stillet nedenstående 
spørgsmål vedrørende flyrejser. Borgerrepræsentationens Sekretariatet 
har videresendt spørgsmålet til Københavns Ejendomme og Indkøb 
(KEID) i Økonomiforvaltningen til besvarelse: 

”Forvaltningen bedes oplyse:  

1) Antal fløjne ture pr. år, opdelt på indenrigsflyvninger og udenrigsflyv-

ninger 

 

2) Antal kilometer fløjet pr. år, opdelt på indenrigsflyvninger og uden-

rigsflyvninger 

 

3) Andel af indenrigsrejser foretaget med fly (indenrigsrejser fx define-

ret som rejser til destinationer uden for Sjælland.) 

 

4) Estimat på CO2-udledningen på fløjne ture, gerne opdelt på inden-

rigsflyvninger og udenrigsflyvninger 

  

Hvis det ikke er muligt at udspecificere tallene som ønsket ovenfor, be-

des I fremsende de tal for flyrejser foretaget af KK, som er tilgængelige”. 
 

KEID’s svar: 

Som led i besvarelsen af de stillede spørgsmål er der indhentet oplys-

ninger fra kommunens leverandør, som besidder de eneste tilgænge-

lige oplysninger. 

 
1) Som svar på spørgsmålet vedrørende antal fløjne ture pr. år, opdelt 

på indenrigsflyvninger og udenrigsflyvninger, kan følgende oply-
ses: 

Antal fløjne ture 
År Indenrigs Nordisk Europa Udenrigs Total 

2017 73 79 216 88 456 
2018 69 81 227 62 439 
2019 72 74 184 59 389 
2020 60 23 70 13 166 
2021 55 32 65 26 178 
Total 329 289 762 248 1628 
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2) Som svar på spørgsmålet vedrørende antal kilometer fløjet pr. år, 

opdelt på indenrigsflyvninger og udenrigsflyvninger, kan det oply-
ses, at en sådan opdeling ikke er mulig ud fra de tilgængelige data. I 
stedet kan det samlede antal kilometer oplyses: 

 

År Antal kilometer fløjet i alt 

2017 Data ej tilgængelig 

2018 2.100.000 

2019 1.300.000 

2020 231.900 

2021 423.800 

Total 4.055.700 
 

3) Som svar på spørgsmålet om andel af indenrigsrejser foretaget 
med fly (indenrigsrejser fx defineret som rejser til destinationer 
uden for Sjælland) henvises til nedenstående oversigt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KEID efterspurgt data fra DSB ift. rejser med tog. KEID afventer fort-
sat en tilbagemelding, og vil eftersende tal snarest muligt. 
 

 

4) Som svar på spørgsmålet vedr. estimat på Co2-udledningen på 
fløjne ture fremgår nedenfor et overblik over indenrigsflyvninger 
og udenrigsflyvninger. Indholdet er baseret på data fra KEIDs leve-
randør. 

 

 

 
 
 

År Antal kilometer Indenrigs  

2017 92.174 

2018 80.949 

2019 79.866 

2020 30.210 

2021 45.682 

Total 328.881 

Co2 i kg Indenrigs Udenrigs Total 

2019 20.052 353.119 373.171 

2020 7.380 54.728 62.108 

2021 11.232 100.775 112.007 


