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FORORD 

 

 

 

SAS har bedt Copenhagen Economics om at gennemføre en analyse af SAS’ bidrag til samfundsøko-

nomien i Sverige, Danmark og Norge, både samlet og for hvert land. SAS bidrager til BNP via di-

rekte, indirekte og inducerede effekter. Herudover - og endnu vigtigere - bidrager SAS til at gøre 

Skandinavien og Danmark mere tilgængelig. Som netværksselskab med base i København er SAS’ 

samfundsøkonomiske bidrag pr. passager større end andre flyselskabers.  

 

I rapporten kvantificerer vi først SAS’ direkte, indirekte og inducerede bidrag i form af arbejdsplad-

ser og effekt på BNP i Skandinavien og Danmark. Dette gøres med udgangspunkt i SAS’ årsrappor-

ter og såkaldte input-output tabeller fra de nationale statistikdatabaser.  

 

Dernæst kvantificerer vi værdien af den tilgængelighed, SAS’ netværk bidrager med til Danmarks 

BNP. Vi viser, hvordan den øgede tilgængelighed er med til at tiltrække turister og forretningsrej-

sende, som rejser til de nordiske lande med SAS, samt udenlandske investeringer. Vi illustrerer også 

effekten på udenlandske investeringer i Danmark ved at kvantificere, hvad en ny interkontinental 

SAS-rute medfører af øget direkte investeringer fra udlandet. 
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SAMMENFATNING 

 

 

 

I denne rapport analyserer vi SAS’ årlige bidrag til økonomien i Danmark og til Skandinavien som 

helhed. Som alle andre private virksomheder bidrager SAS til at skabe jobs og vækst i Danmark via 

sine egne aktiviteter og via køb ved indenlandske leverandører. Herudover producerer SAS en 

ydelse – øget tilgængelighed – der øger Danmarks produktivitet og internationale konkurrence-

evne. Som et netværksselskab med base i Københavns Lufthavn skaber SAS større værdi pr. passa-

ger end andre flyselskaber, der flyver ud af Danmark.  

 

SAS bidrager med 20.000 arbejdspladser i Skandinavien, hvoraf 6.800 er i Danmark 

SAS har mere end 9.900 fuldtidsansatte i Sverige, Norge og Danmark. Idet luftfart er en sæsonaf-

hængig aktivitet, vil det faktiske antal ansatte være endnu højere under højsæsonen. Desuden bidra-

ger SAS med 7.300 arbejdspladser hos leverandører. SAS køber eksempelvis varer og tjenesteydel-

ser i forbindelse med catering, vedligehold, brændstof og så videre. Endelig understøtter SAS’ akti-

viteter 2.800 arbejdspladser i den øvrige skandinaviske økonomi. Af de 20.000 arbejdspladser, som 

SAS understøtter i Skandinavien, findes 6.800 i Danmark. 

 

SAS bidrager til den skandinaviske og danske velstand 

Vores beregninger viser, at SAS bidrager med op til 24,9 mia. kr. til Skandinaviens BNP årligt via 

direkte, indirekte og inducerede effekter.  

 

I Danmark bidrager SAS direkte med 3,0 mia. kr. årligt til dansk velstand. SAS’ køb hos danske le-

verandører bidrager herudover med et indirekte bidrag til BNP på 1,5 mia. kr.. Det indirekte bidrag, 

genereret via leverandører i Danmark, vil være særligt højt, fordi SAS køber en forholdsmæssig 

større andel af eksempelvis infrastrukturen, catering, brændstof og flyrengøring i Danmark sam-

menlignet med flyselskaber, der har base i andre lufthavne. Endelig bidrager SAS også til dansk 

BNP, når medarbejdere hos SAS og SAS’ underleverandører bruger deres indkomst på indenlandske 

varer og tjenesteydelser, såsom fødevarer og restaurantbesøg. Dette inducerede bidrag har vi bereg-

net til 1,6 mia. kr. pr. år. 

 

SAS’ bidrag er særligt højt, fordi SAS har base i Københavns Lufthavn. SAS har blandt egen hand-

ling-virksomhed, vedligehold, flybesætning og cargo-virksomhed samt administrative funktioner 

knyttet til operationen i Københavns Lufthavn. Et studie fra InterVISTAS viser, at netværksselska-

ber med base i en lufthavn generelt kan bidrage med mellem 30-40% flere job i lufthavnen sam-

menlignet med andre flyselskaber uden base. 

 

SAS’ netværk øger Danmarks indenlandske og udenlandske tilgængelighed, hvilket blandt andet gør  

Danmark mere attraktiv for udenlandske turister, virksomheder og arbejdskraft. Herudover får 

danske virksomheder bedre adgang til udenlandske markeder og international vidensdeling. Øget 

tilgængelighed vil samlet set fremme øge Danmarks produktivitet og internationale konkurrence-

evne. SAS’ bidrag til Danmarks BNP via øget tilgængelighed kaldes den katalytiske effekt. Alene den 

tilgængelighed, SAS har skabt de seneste 20 år, bidrager årligt med op til 18,4 mia. kr. til Danmarks 

BNP.  
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Samlet set bidrager SAS årligt med op til 24,5 mia. kr. til den danske økonomi, når vi medregner de 

direkte, indirekte, inducerede og katalytiske effekter, se Figur 1. 

 

Figur 1 

SAS’ årlige bidrag til den danske økonomi 

 

Note: Beregningen af de katalytiske effekter er baseret på en økonometrisk analyse foretaget af InterVISTAS. 

InterVISTAS konkluderer, at en 10% vækst i tilgængeligheden øger BNP med 0,50%. Til det lave estimat 

har vi anvendt den lave ende af InterVISTAS’ interval, hvilket svarer til en BNP vækst på 0,25%. 

Kilde: Se appendiks 

 

SAS bidrager med mere end 32% af Danmarks samlede flytilgængelighed 

Den øgede tilgængelighed er SAS’ største bidrag til Danmark. Den øgede tilgængelighed skaber mu-

ligheder for øget interaktion mellem mennesker, hvilket er centralt for international handel, uden-

landske investeringer, vidensdeling og informationsudveksling med virksomheder og personer uden 

for Skandinavien. Derudover bidrager det også via turismeindtægter fra rejsende, der besøger Skan-

dinavien. 

 

Vores beregninger viser, at SAS tegner sig for 32% af Danmark samlede nationale og internationale 

tilgængelighed via SAS’ direkte og indirekte forbindelser. Sammenlignet med punkt-til-punkt sel-

skaber bidrager SAS særligt meget til den samlede tilgængelighed, fordi SAS tilbyder deres passage-

rer et bredt og sammenhængende net, der gør det muligt at flyve for eksempel fra Billund til Køben-

havn og videre til Hong Kong uden at skulle afhente bagage og checke ind på ny. 

 

SAS har samtidig base i Københavns Lufthavn og anvender lufthavnen som knudepunkt for trans-

ferpassagerer, der mellemlander i Københavns, men skal videre til andre slutdestinationer. Når an-

dre flyselskaber kan fylde deres fly op med SAS’ transferpassagerer, øger SAS Københavns Luft-

havns optagelsesområde og gør ruter rentable, som ellers ikke ville kunne opretholdes. SAS’ net-

værk gør også flere ruter til København mere attraktive, da andre flyselskaber kan fylde deres fly 

med passagerer, der kan rejse videre med SAS til slutdestination. I 2017 rejste 2.823.500 transfer-

passagerer gennem Københavns Lufthavn, og SAS stod for 82% af denne transfertrafik. En væsent-

lig del af transferpassagerer bliver med andre ord understøttet af SAS’ netværk. 

På den måde er SAS’ netværk med til at understøtte flytilgængelighed, der ligger ud over deres egne 

direkte og indirekte forbindelser. 
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SAS skaber værdi ved at tiltrække turister og ved at gøre det mere attraktivt at drive 

virksomhed i Danmark 

SAS flyver hvert år 3,8 mio. passagerer til og inden for Danmark, hvoraf ca. 10% er indenrigsrej-

sende. Dette svarer til 24% af alle forretnings- og fritidsrejsende, som ankommer til danske luft-

havne hvert år.  

 

De indenlandske og udenlandske passagerer, som SAS flyver til danske lufthavne, forbruger varer 

og tjenesteydelser for ca. 18 mia. Det betyder, at SAS’ passagerer tegner sig for 17% af det samlede 

turismeforbrug i Danmark. 

 

Samtidig øger en interkontinental SAS-rute med 5 afgange pr. uge i gennemsnit indstrømningen af 

udenlandske direkte investeringer til Danmark med ca. 360 mio. kr. om året (svarende til ca. 0,6 

pct. af den samlede tilstrømning af udenlandske direkte investeringer). Herudover gør den øgede 

tilgængelighed det mere attraktivt for danske virksomheder, at opretholde og opbygge deres aktivi-

teter i Danmark. SAS’ luftfartstilgængelighed bidrager således til at skabe arbejdspladser i Danmark 

via en række forskellige kanaler. 
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KAPITEL 1  

SAS ER SKANDINAVIENS FLYSELSKAB 

1.1 LUFTFARTEN ER VIGTIG FOR SKANDINAVIEN – OG 

SAS SPILLER EN VÆSENTLIG ROLLE 

Luftfarten spiller en væsentlig rolle for samfundsøkonomien i de skandinaviske lande, der ligger på 

kanten af Europa. Sektoren skaber mange arbejdspladser og gør Skandinavien mere tilgængelig for 

omverdenen. Når tilgængeligheden øges, bliver der skabt bedre vilkår for erhvervslivet, og Skandi-

navien bliver mere attraktivt for investeringer, handel og turisme. Dette har en betydelig indvirk-

ning på produktiviteten og på den økonomiske velstand. 

 

Sammenholdt med det relativt lave befolkningstal, har Skandinavien en stor luftfartssektor sam-

menlignet med andre dele af Europa. Dette skyldes primært den relativt høje velstand, det succes-

fulde erhvervsliv og geografiske forhold.  

 

Det relativt lave befolkningstal i de skandinaviske lande sætter dog grænser for, hvor mange ruter 

der kan betjenes af store fly med daglige afgange. For at tilbyde et bredt netværk af ruter med 

mange afgange, er det derfor nødvendigt, at flyselskaberne har en fleksibel forretningsmodel, der 

gør det muligt at tilpasse sædekapaciteten til den enkelte rute og den specifikke efterspørgsel. Det er 

fx nødvendigt at have små fly, der kan betjene indenrigsruter og som kan sikre, at der bliver samlet 

nok passagerer i de større lufthavne, til at gøre internationale afgange herfra rentable. 

 

SAS spiller en central rolle i den skandinaviske luftfartssektor. SAS er det største flyselskab i Skan-

dinavien målt på antal passagerer og frekvenser. SAS er samtidig et netværksselskab. Netværkssel-

skaber er kendetegnet ved, at de typisk flyver til en række destinationer gennem et knudepunkt, et 

såkaldt hub. Et hub er en central lufthavn, som flyselskabet bruger til at samle passagerer fra flere 

steder i Skandinavien med det formål at fylde større fly, der flyver til de endelige destinationer. SAS 

bruger fx København, Oslo og Arlanda Lufthavn til at samle passagerer for at flyve dem videre ud i 

verden i større fly.  

 

SAS er med sine ca. 10.000 ansatte i hele Skandinavien dét flyselskab i Skandinavien, der beskæfti-

ger flest personer. Gennem sin drift bidrager SAS herudover med arbejdspladser hos leverandører 

og i resten af samfundet. Vi forklarer dette nærmere i afsnit 1.2. Samtidig bidrager SAS til velstan-

den i de skandinaviske lande. Dette sker via såkaldte direkte, indirekte og inducerede økonomiske 

virkninger. Disse virkninger forklares nærmere i afsnit 1.3. 

 

Endelig forbinder SAS de skandinaviske lande samt Skandinavien med resten af verden. I afsnit 1.4 

forklarer vi, hvorfor dette er vigtigt og hvordan SAS spiller en central rolle i forhold til at øge tilgæn-

geligheden i Skandinavien. 
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1.2 SAS UNDERSTØTTER ARBEJDSPLADSER I HELE 

SKANDINAVIEN 

SAS har mere end 9.900 fuldtidsansatte i hele Skandinavien, se Figur 2. Medarbejderne omfatter 

alt fra højtspecialiserede piloter og flymekanikere til kabine- og jordpersonale samt administrativt 

personale. Idet SAS er en sæsonafhængig virksomhed, vil det faktiske antal ansatte være endnu hø-

jere under højsæsonen.  

 

Figur 2 

SAS ansatte i Skandinavien 2018 

 

Note: Disse tal er beregnet som FTE (fuldtidsækvivalenter), hvilket betyder, at deltidsansatte konverteres til fuld-

tidsansatte. SAS’ samlede antal medarbejdere i hvert land er derfor højere, end figuren viser. 

Kilde: SAS årsrapport 2018 

 

Desuden understøtter SAS ca. 7.300 arbejdspladser hos sine leverandører i Skandinavien. Disse 

kalder vi her de indirekte arbejdspladser, da de ansatte ikke er direkte ansat af SAS, men hvis ar-

bejde bliver understøttet af SAS 'aktiviteter. For eksempel køber SAS varer og tjenesteydelser i for-

bindelse med infrastruktur, catering, vedligehold, brændstof og så videre. 
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Endelig understøtter SAS’ aktiviteter omkring 2.800 arbejdspladser i den øvrige skandinaviske øko-

nomi. Vi kalder dette de inducerede job. Denne type beskæftigelse skabes, når medarbejdere i SAS 

og SAS’ leverandører bruger deres indkomst på indenlandske varer og tjenesteydelser, såsom dag-

ligvarer og restaurantbesøg. 

 

Når vi medregner de såkaldt indirekte og inducerede effekter, anslår vi, at SAS’ aktiviteter under-

støtter cirka 20.000 arbejdspladser i hele Skandinavien, jf. Figur 3. 

 

Figur 3 

Arbejdspladser som understøttes af SAS i Skandinavien 

 

 

Kilde: Copenhagen Economics  

 

Netværksselskaber som SAS med base i Skandinavien skaber flere arbejdspladser i Skandinavien 

end selskaber uden base i Skandinavien. SAS betjener eksempelvis mange indenrigs og intra-skan-

dinaviske ruter, som skaber arbejdspladser både i afgangs- og ankomstlufthavne. 
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1.3 SAS BIDRAGER TIL DEN ØKONOMISKE VELSTAND I 

SKANDINAVIEN 

SAS’ aktiviteter i Skandinavien genererer hvert år en værdi på mindst 24,9 mia. kr. i BNP, se Figur 

4.  

 

Figur 4 

SAS’ samfundsøkonomiske bidrag i Skandinavien via direkte, indirekte og inducerede 

effekter 

DKK mia. 

 

Note: For at beregne SAS’ samlede bidrag i de skandinaviske lande har vi sammenlagt de landespecifikke 

effekter i Sverige, Norge og Danmark. Af denne grund tages der ikke hensyn til værdiskabelsen af græn-

seoverskridende aktiviteter. Det betyder, at SAS’ bidrag til BNP vil være større for Skandinavien samlet set 

end summen af SAS’ bidrag i de enkelte lande. Ovennævnte tal skal derfor betragtes som konservative 

og udgør en nedre grænse for bidraget. 

Kilde: Copenhagen Economics  

 

SAS bidrager årligt med 10,3 mia. kr. til Sverige, Norge og Danmarks BNP via de mere end 9.900 

arbejdspladser i SAS. Herudover skaber SAS indirekte værdi gennem sine køb ved skandinaviske 

leverandører, hvilket udgør et årligt bidrag på 6,8 mia. kr. til Sverige, Norge og Danmarks BNP (de 

indirekte effekter). Endelig genererer forbruget hos de ansatte i SAS og SAS’ leverandører en BNP-

effekt, som vi kalder inducerede effekter. Denne effekt bidrager med yderligere 7,8 mia. kr. årligt. 

 

De direkte, indirekte og inducerede effekter bliver udelukkende beregnet på baggrund af effekterne 

i de enkelte skandinaviske lande. Beregningerne tager ikke hensyn til grænseoverskridende aktivite-

ter. Hvis dette skulle tages i betragtning i beregningerne, ville SAS’ bidrag for hele Skandinavien 

være højere end summen af bidragene i de tre lande.1 Vores beregning er altså en nedre grænse for 

bidraget i Skandinavien som helhed. 

 

                                                                                                                                                                                         
1  Hvad der ikke medregnes er fx hvis SAS bruger varer i Norge, der er importeret fra Sverige. Dette bidrager ikke til den nor-

ske økonomi og er derfor ikke medtaget i SAS’ norske BNP-bidrag. Dette bidrager dog til BNP i Sverige og dermed også i 

SAS’ samlede bidrag i Skandinavien BNP-bidrag. Tallene udgør derfor en nedre grænse for SAS’ samlede bidrag i Skandina-

vien. 
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Herudover har den tilgængelighed, der bliver skabt af SAS’ netværk, stor samfundsøkonomisk 

værdi. Vi kalder dette bidrag de katalytiske effekter. Vi finder, at SAS bidrager med op til 59 mia. kr. 

årligt alene via den tilgængelighed i Skandinavien, som SAS har skabt i de seneste 20 år.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 

1.4 SAS BINDER SKANDINAVIEN SAMMEN 

SAS tilbyder et stort netværk med mange daglige afgange, indenrigs mellem de skandinaviske lande 

såvel som  til resten af verden. Som netværksselskab opstår SAS’ bidrag til tilgængeligheden både 

via egne ruter og gennem codesharing og Star Alliance. Codesharing er en samarbejdsaftale, som 

lader flyselskaber flyve med passagerer, der rejser på billetter udstedt af et andet flyselskab. 

 

I forhold til muligheden for at rejse mellem de skandinaviske lande spiller SAS en unik rolle, da to 

tredjedele af al flytrafikken udbydes af SAS. Af den intra-skandinaviske tilgængelighed i 2018-2019 

skabes hele 69% i Sverige og Danmark og 67% i Norge af SAS, se Figur 5. 

 

Figur 5 

SAS andel af intra-skandinavisk tilgængelighed 

Tilgængelighed (CNU) 

 

 

Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af SEO data 

 

Netværksselskaber som SAS har den nødvendige fleksibilitet til at opretholde flyruter til flere dele af 

Skandinavien; for eksempel opererer SAS fly af mange forskellige størrelser. Det betyder, at SAS har 

mulighed for betjene ruter med både store og små passagerunderlag og at opretholde et relativt 
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stort antal frekvenser på visse ruter ved at indsætte større fly for at imødekomme en højere efter-

spørgsel om morgenen og aftenen - og mindre fly tilpasset den lavere efterspørgsel midt på dagen. 

 

SAS’ netværk giver samtidig mulighed for at tilbyde flere internationale fly ud af Skandinavien, da 

SAS kan samle passagerer fra flere lande på samme flyvning, fx fra København til Hong Kong. Net-

værket gør det også mere attraktivt for udenlandske flyselskaber at etablere flyruter til Skandina-

vien, da de kan tilbyde deres passagerer flere skandinaviske destinationer gennem SAS’ videre for-

bindelser. 
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KAPITEL 2  

SAS BIDRAGER TIL ARBEJDSPLADSER OG 

VELSTAND I DANMARK 

2.1 LUFTFARTEN ER VIGTIG FOR DEN DANSKE VELSTAND 

Luftfartssektoren i Danmark spiller en vigtig rolle for samfundsøkonomien. Som andre erhverv ska-

ber sektoren arbejdspladser og øger den økonomiske aktivitet i den private sektor. Herudover sikrer 

luftfarten, at danskerne er tæt forbundet på tværs af landet og med resten af verden - og omvendt. 

For en lille åben økonomi - som den danske på kanten af Europa - er denne tilgængelighed afgø-

rende for velstanden, da den sikrer, at vi kan handle, udveksle viden samt tiltrække investeringer og 

turister fra udlandet.  

 

Danmark har oplevet en stor vækst i antallet af passagerer, ruter, frekvenser og destinationer, som 

samlet set har øget tilgængeligheden og skabt arbejdspladser og vækst i Danmark. Københavns 

Lufthavn rundede i 2018 en milepæl og satte rekord med 30,3 mio. passagerer. 38% af de rejsende 

var danskere, mens 62% var fra udlandet.2 Hertil kommer de passagerer, der rejser til/fra andre 

lufthavne som fx Aalborg, Billund og Aarhus Lufthavn. 

 

SAS spiller en vigtig rolle for luftfarten i Danmark. Når SAS åbner en ny interkontinental rute med 

daglige afgange, bidrager det med 80 nye arbejdspladser i lufthavnen, hvis alle passagerer er nye og 

ruten bliver betjent af et fly med 266 sæder og en belægningsprocent på 83%.3 Dette er et konserva-

tivt estimat, da ruten ifølge SAS bidrager med 55 nye fuldtidsjob i SAS alene (svarende til fem crew). 

En interkontinental rute, der drives af SAS, kræver samtidig en investering på 800 mio. kr. det før-

ste år.  Med andre ord, svarer det til, at der åbner en mellemstor virksomhed i Danmark, hver gang 

SAS åbner en ny interkontinental rute.  
 

SAS’ hub i København betyder samtidig, at passagererne bliver tilbudt mange internationale forbin-

delser. I 2017 rejste 2.823.500 transferpassagerer gennem Københavns Lufthavn og SAS stod for 

82% af denne transfertrafik.4 En væsentlig del af transferpassagerer bliver med andre ord under-

støttet af SAS’ netværk. 

 

I de følgende afsnit gennemgår vi SAS’ bidrag til den danske velstand i detaljer. 

 

2.2 SAS BIDRAGER MED CA. 6.800 ARBEJDSPLADSER I 

DANMARK 

SAS’ aktiviteter bidrager med ca. 6.800 arbejdspladser i Danmark. De 6.800 arbejdspladser opstår 

via tre kanaler: direkte arbejdspladser i SAS, indirekte arbejdspladser hos SAS underleverandører 

og inducerede arbejdspladser andre steder i den danske økonomi, se Figur 6.  
  

                                                                                                                                                                                         
2  https://www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/2019/1/rekord-i-cph-303-millioner-rejsende-i-2018. 
3  SAS og Copenhagen Economics baseret på InterVISTAS 
4  https://www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/2018/1/cph-trafiktal-29.177.833-rejste-gennem-lufthavnen-i-2017. 
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Figur 6 

Arbejdspladser i Danmark som understøttes af SAS  

Arbejdspladser 

 

Kilde: Copenhagen Economics baseret på data fra SAS og input-output tabeller fra DST. Se appendiks for yderli-

gere detaljer. 

 

Udover de ca. 3.400 fuldtidsansatte, der er direkte ansat i SAS Danmark, understøtter SAS 2.200 

indirekte job hos de danske underleverandører, som SAS køber varer og tjenesteydelser af. SAS kø-

ber eksempelvis infrastruktur, catering, vedligehold, brændstof mv. De inducerede arbejdspladser 

er en effekt af, at medarbejdere i SAS og hos SAS’ underleverandører bruger deres indkomst i Dan-

mark.  

 

De 6.800 arbejdspladser er et konservativt skøn. Det skyldes, at der er arbejdspladser i lufthavnen, 

der ikke direkte finansieres af SAS- såsom personale i tøjforretninger og restauranter - og som der-

for ikke bliver regnet med i vores model. Disse job finansieres dog indirekte af SAS, da de under-

støttes af den tilgængelighed, som SAS skaber - for eksempel når passagerer, der rejser med SAS, 

køber mad og drikke før deres rejse. Ved beregningen af SAS’ bidrag til den danske økonomi, indgår 

denne effekt som en del af de katalytiske effekter. 

 

Som et netværksselskab med base i København, skaber SAS flere arbejdspladser pr. passager end 

punkt-til-punkt selskaber og udenlandske netværksselskaber uden base i København.5 Et selskab 

med base i Danmark vil typisk etablere flere job til administration og vedligehold i Danmark, mens 

langt hovedparten af flybesætningerne også typisk er hjemmehørende i Danmark. Hertil kommer 

køb af brændstof, catering og andre tjenester hos lokale leverandører. 

 

                                                                                                                                                                                         
5  Luftfartens samfundsøkonomiske betydning for Danmark, Copenhagen Economics 2016. Dette bekræftes i InterVISTAS, 

2015. 
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Et netværksselskab med base i lufthavnen kan således bidrage med mellem 30-40% flere job end 

andre flyselskaber.6 Dette skyldes, at et netværksselskab typisk har et højere antal medarbejdere og 

mere service til sine passagerer (for eksempel loungeadgang eller Fast Track) end punkt-til-punkt 

selskaber. I Københavns Lufthavn tilbyder SAS fx deres passagerer egen Fast Track og egen SAS 

lounge. Et netværksselskab uden base har desuden mindre service i lufthavnen end et netværkssel-

skab med base.  

 

2.3 SAS BIDRAGER ÅRLIGT MED 6,1 MIA. KR. TIL 

DANMARKS BNP  

SAS’ aktiviteter i Danmark medfører hvert år en samfundsøkonomisk gevinst på 6,1 mia. kr. i BNP 

via såkaldt direkte, indirekte og inducerede effekter, se Figur 7. 

 

Figur 7 

SAS’ bidrag til Danmarks BNP 

DKK, mia. 

 

 

Kilde: Copenhagen Economics baseret på data fra SAS og input-output tabeller fra DST  

 

                                                                                                                                                                                         
6  Luftfartens samfundsøkonomiske betydning for Danmark, Copenhagen Economics 2016. Baseret på arbejdspladser pr. pas-

sagerer. Ved 1000 nye passagerer skabes 1 ny arbejdspladser såfremt det gælder et netværksselskab med base, 0,8 arbejds-

pladser såfremt det er et netværksselskab uden base og 0,7 arbejdspladser såfremt det er et punkt-til-punkt- eller lavpris-

flyselskab. 
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Bidraget til dansk økonomi sker via tre kanaler: direkte, indirekte og inducerede effekter. Vores be-

regninger7 viser, at SAS bidrager direkte med 3,0 mia. kr. til Danmarks BNP gennem mere end 

3.400 jobs inden for selskabet. Herudover giver SAS’ køb hos danske underleverandører et indi-

rekte bidrag på 1,5 mia. kr. til BNP. Endelig bidrager det også til dansk BNP, hver gang medarbej-

dere hos SAS - og dets underleverandører - bruger deres indkomst på indenlandske varer og tjene-

steydelser, såsom fødevarer og restaurantbesøg. Dette inducerede bidrag udgør 1,6 mia. kr. pr. år. 

 

SAS bidrager herudover til BNP via den værdi, der bliver genereret af den tilgængelighed, SAS har 

skabt de seneste 20 år – de såkaldt katalytiske effekter. SAS’ årlige bidrag til dansk BNP via øget til-

gængelighed har vi beregnet til op til 18,4 mia. kr.8 

 

SAS har en målsætning om at reducere sine samlede kuldioxidemissioner med 25% i 2030 i forhold 

til 2005. Omkring halvdelen af disse reduktioner vil blive opnået ved fornyelse af flåden og andre 

forbedringer, og den anden halvdel vil blive opnået ved overgang til biobrændstof. Inden 2030 øn-

sker SAS at bruge biobrændstof svarende til SAS’ indenrigsproduktion. I slutningen af regnskabs-

året havde SAS reduceret sine samlede emissioner med 2,8% i forhold til 2005, mens SAS øgede sin 

produktion med ca. 20% (inklusive både passagerer og fragt). SAS CO2-kompenserer også alle ung-

domsbilletter og EuroBonus-medlemmernes flyvninger med SAS. 

 

2.4 SAS BETALER FOR BRUGEN AF AL INFRASTRUKTUR 

SAS betaler årligt ca. 1,5 mia. kr. i infrastrukturafgifter. Disse gebyrer inkluderer SAS' adgange til og 

brug af lufthavne og luftrum. SAS modtager ikke offentlige subsidier.  

 

SAS betaler således selv for både drift og investeringer i den luftfartsinfrastruktur, de bruger. Luft-

fart er som den eneste transportform i EU kvotebelagt i henhold til EU’s Emission Trading System 

(EU ETS).9 SAS oplyser, at de for 2018 har betalt 55 mio. kr. for kvoter knyttet til sin produktion i 

Danmark. SAS betaler også skatter til staten ligesom alle andre virksomheder, og SAS’ 3.400 an-

satte i Danmark betaler skat af deres løn.   

                                                                                                                                                                                         
7  Vores beregninger er baseret på data fra Danmarks Statistik (DST), data fra SAS, årsrapporter fra SAS og endelig standard-

antagelserne for input-output modeller. Se appendiks for detaljer. 
8 Se appendiks for detaljer 
9  Se https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
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KAPITEL 3  

SAS SKABER VÆRDI VIA TILGÆNGELIGHED 

3.1 SAS SKABER DIREKTE OG INDIREKTE 

TILGÆNGELIGHED 

Mens de fleste andre virksomheder bidrager til den danske økonomi ved at øge beskæftigelsen, bi-

drager SAS også ved at øge dansk tilgængelighed både direkte og indirekte.  
 

Direkte tilgængelighed bliver skabt gennem alle SAS’ direkte flyruter fra Danmark, mens den indi-

rekte tilgængelighed bliver skabt, når SAS tilbyder en rute, der inkluderer en mellemlanding, se Fi-

gur 8. 

 

Figur 8 

Hvad er direkte og indirekte tilgængelighed? 

 

 

Netværksselskaber som SAS medfører typisk det største bidrag til den samlede tilgængelighed, fordi 

de er karakteriseret ved, at de tilbyder deres passagerer et bredt og sammenhængende netværk af 

flyruter. Netværksselskaber har samtidig både mulighed for at tilbyde rejser til destinationer, som 

er en del af deres eget rutenet og andre destinationer i forskellige samarbejder. SAS samarbejder fx 

med en række andre flyselskaber gennem Star Alliance og tilbyder derigennem rejser til endnu flere 

destinationer end SAS’ egne.  

 

I modsætning til netværksselskaber flyver punkt-til-punkt selskaber normalt kun mellem A og B, 

f.eks. København og Frankfurt. Hvis man skal videre til eksempelvis Johannesburg, skal man hente 

sin eventuelle bagage og checke ind på ny i Frankfurt for at komme med Johannesburg-flyveren. 

Hvis den samme rejse foretages med to netværksselskaber – fx SAS og Lufthansa, kan man i Frank-

furt gå direkte til sit fly, mens bagagen bliver håndteret af flyselskaberne. Derudover har punkt-til-
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punkt selskaber ofte et begrænset antal frekvenser om dagen, og de flyver typisk kun mellem store 

og regionale lufthavne og ikke mellem forskellige regionale lufthavne.  

 

Udover netværket af ruter, tilbyder netværksselskaber typisk også en række andre fordele for passa-

gererne jf. Boks 1 nedenfor. 

Boks 1 Eksempler på fordele for passagererne ved at vælge et netværksselskab 

 

 

 

3.2 SAS BIDRAGER MED 32% AF DANMARKS SAMLEDE 

TILGÆNGELIGHED 

Tilgængelighed måler, i hvilket omfang to områder er forbundet via direkte og indirekte forbindel-

ser. Vi måler denne tilgængelighed ved SEO’s model NetScan, der opgør tilgængeligheden i et så-

kaldt tilgængelighedsindeks. Indekset tæller antallet af forbindelser til en given lufthavn ved at an-

vende meget detaljeret data for samtlige flyselskabers tidstabeller. Én ugentlig direkte forbindelse 

mellem fx København og Hong Kong udgør i modellen én såkaldt connectivity unit (CNU). Hvis der 

er én daglig direkte forbindelse alle ugens syv dage, giver ruten syv CNU på en uge. 

 

Indirekte forbindelser tager længere tid på grund af længere flyvetid og ventetid ved mellemlandin-

ger. Indirekte forbindelser har derfor ikke den samme kvalitet som direkte forbindelser, og hver in-

direkte forbindelse opnår derfor kun mellem 0 og 1 CNU, afhængigt af hvor meget længere den 

samlede rejsetid bliver sammenlignet med en direkte forbindelse. 

 

Vores beregninger viser, at SAS bidrager med 32% af Danmarks samlede nationale og internatio-

nale tilgængelighed via SAS’ direkte og indirekte forbindelser, se Figur 9. I det regnestykke er ikke 

taget højde for, at SAS har øget passagerunderlaget i CPH med (82% af 20%) transferpassagerer, 

hvilket skaber grundlag for ekstra ruter og frekvenser og dermed større tilgængelighed. 
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Figur 9 

Danmarks samlede tilgængelighed pr. uge målt over 2018-2019 

Tilgængelighed (CNU) 

 

Note: Sommer 2018 og vinter 2018–19. 

Kilde: Copenhagen Economics analyse baseret på SEO Economics data 

 

Netværksselskaber som SAS tilbyder normalt flere afgange pr. rute end punkt-til-punkt selskaber. 

Den øgede frekvens skaber fleksibilitet og dermed værdi for passagererne, som beregningerne af til-

gængeligheden ikke tager højde for. For eksempel kan flyselskaber, der tilbyder flere daglige og/el-

ler ugentlige afgange, begrænse ventetider og spare fx forretningsrejsende for unødvendige overnat-

ninger. 

 

3.3 SAS BIDRAGER MED OP TIL 18,4 MIA. KR. OG 

UNDERSTØTTER 26.600 ARBEJDSPLADSER VIA ØGET 

TILGÆNGELIGHED  

SAS’ bidrag til tilgængeligheden skaber stor værdi for Danmark. SAS forbinder Danmark med om-

verdenen, hvilket skaber muligheder for øget interaktion mellem mennesker, som er centralt for in-

ternational handel, udenlandske investeringer, vidensdeling og informationsudveksling med virk-

somheder og personer både i og uden for Danmark. Samtidig skaber øget tilgængelighed mulighed 

for øget turisme. På samme måde bliver det mere attraktivt for danske virksomheder at udvide i 

Danmark. Samlet set bliver dette kaldt de katalytiske effekter.  

 

Vores beregninger viser, at SAS bidrager med op til 18,4 mia. kr. om året til den danske økonomi 

gennem øget tilgængelighed. Den øgede tilgængelighed understøtter op til 26.600 arbejdspladser, 

se Figur 10. 
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Figur 10 

Øget tilgængelighed skaber katalytiske effekter  

 

 

Kilde: Se appendiks 

 

For at kvantificere de katalytiske effekter har vi anvendt et studie foretaget af InterVISTAS i 2015. 

På baggrund af en økonometrisk analyse for 1993-2013 finder InterVISTAS, at en stigning i tilgæn-

geligheden på 10% fører til en BNP-vækst på 0,5%. Luftfartens samlede stigning i tilgængeligheden i 

denne 20-årige periode har således bidraget med 57 mia. kr. til Danmarks BNP, hvoraf SAS kan til-

skrives omkring 32%. SAS’ bidrag til dansk økonomi via katalytiske effekter på 18,4 mia. kr. skal så-

ledes ses som et konservativt estimat, fordi bidraget fra den tilgængelighed, der er skabt før 1993 og 

efter 2013, ikke er indregnet.  

  

Tilgæn-
gelighed Rejse-

aktivitet

Interaktion 
mellem 

mennesker

Vidensdeling 
-Nye ideer

-Ny teknologi
-Handel

-Investeringer
-Turisme

Højere 
Produk-
tivitet

Økonomisk
vækst

Handel

Bedre tilgængelighed påvirker niveauet af handel, idet luftfart skaber 
adgang til eksportmarkeder for både varer og tjenester, og giver adgang til 

det hjemlige marked for udenlandske virksomheder.

Investeringer

Ligeledes bidrager god tilgængelighed til at gore landet attraktivt for både 
indenlandske og udenlandske investeringer.

Højt kvalificeret arbejdskraft

Jo bedre forbundet et land er, des mere attraktivt vil det være for 
udenlandsk arbejdskraft at bo og arbejde i landet. Dermed forbedres lokale 

virksomheders muligheder for at tiltrække kvalificerede medarbejdere. 

Katalytiske 
effekter al dansk 
luftfart: 57 mia. kr. 

SAS’ bidrag 
til den danske 
økonomi via 

katalytiske effekter: 
18,4 mia. kr. 

32%
SAS

SAS’ markedsandel af tilgængelighed: 32%
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3.4 SAS BINDER DANMARK SAMMEN OG FORBINDER 

DANMARK MED UDLANDET 

SAS bidrager til et sammenhængende Danmark ved at skabe tilgængelighed og flyforbindelser over 

hele landet. SAS flyver til både Aalborg, Aarhus, Billund og Færøerne og tilbyder fleksibilitet via 250 

indenlandske afgange om ugen.  

 

SAS bidrager med 40% af den indenlandske tilgængelighed målt i såkaldte ”connectivity units” som 

beskrevet tidligere. 

 

SAS tilbyder en højere tilgængelighed pr. passager end noget andet flyselskab i Danmark. Det bety-

der, at en passager, der rejser med SAS, har flere valgmuligheder i forhold til rejsens destination og 

tid end passagerer der flyver med andre flyselskaber. 

 

Samlet set byder SAS årligt 700.000 passagerer velkommen på sine indenrigsflyvninger i Danmark. 

En stor del af disse rejsende er pendlere, som får mulighed for at bo i den ene ende af landet og ar-

bejde i den anden. I 2018 solgte SAS i Danmark sammenlagt 1250 pendlerkort af typerne årskort, 

halvårskort og klippekort. Årskortet giver rejsende mulighed for at rejse ubegrænset på visse ruter i 

et år, mens klippekortet gælder for et bestemt antal ture. 

 

SAS forbinder samtidig Danmark med verden, både direkte og gennem codeshare og Star Alliance. 

SAS tilbyder fx passagerer at rejse direkte fra både København til Hong Kong fem gange om ugen og 

via Stockholm til Los Angeles. Hvert år rejser 6,8 mio. passagerer med SAS, og i alt bidrager SAS 

med 31 % af Danmarks samlede udenrigstilgængelighed, jf. Figur 11. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
 

Figur 11 

Danmarks samlede udenrigstilgængelighed pr. uge 2018-2019 

Tilgængelighed (CNU) 

 

Note: Tilgængelighed sommer 2018 og vinter 2018–19 

Kilde: Copenhagen Economics baseret på SEO Economics data 

 

 

3.5 SAS’ NETVÆRK GØR DET MULIGT FOR SAS AT 

TILBYDE FLERE RUTER OG TILTRÆKKE 

UDENLANDSKE FLYSELSKABER 

SAS anvender Københavns Lufthavn som knudepunkt. Det betyder, at udbuddet af ruter fra Køben-

havn overstiger den efterspørgsel, som befolkningsoplandet i sig selv giver anledning til.  

 

Når SAS åbner en interkontinental rute, kræver det en investering på 800 mio. det første år. SAS’ 

brede skandinaviske netværk gør det muligt at tiltrække passagerer fra flere lande og dermed øge 

sandsynligheden for, at en rute bliver rentabel. Det gælder for både SAS og for andre flyselskaber, 

der flyver ud af København. 

 

Når SAS fx flyver fra København til Hong Kong, vil kun nogle af passagererne være danske. De re-

sterende passagerer vil være transferpassagerer fra andre lande, herunder særligt Sverige og Norge. 

Hvis SAS ikke havde mulighed for at udnytte sit brede netværk, ville ruten ikke være rentabel. 

 

SAS’ netværk er også med til at tiltrække nye flyselskaber og ruter til Danmark, da flyselskaberne  

kan tiltrække passagerer, der ønsker at rejse til både København, og andre europæiske destinationer 

i netværket. Dette øger Danmarks tilgængelighed og gør det muligt for danskere at flyve til nye de-

stinationer og komme hurtigere frem. 

 

AirCanada åbnede i 2010 sine første ruter til København. Air Canada tilbyder den eneste direkte 

rute fra Skandinavien til Canada og er dermed med til at øge den danske tilgængelighed. 
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Air Canadas beslutning afhang blandt andet af muligheden for at udnytte SAS’ netværk: 

 

”Air Canada will begin non-stop flights five days a week between Toronto and Copenhagen on 

June 24, 2010. The only non-stop service to Scandinavia from Canada will be operated with a 211-

seat Boeing 767-300 ER aircraft featuring 24 lie flat bed suites in Executive First and a personal 

digital in-flight video system, a USB port and a power plug available at every seat throughout the 

aircraft. Flights will be timed to conveniently connect with Star Alliance partner Scandinavian 

Airlines, which offers more than 120 flights per day from Copenhagen to 52 destinations.” 

 

På en gennemsnitlig interkontinental rute fra Toronto til København vil 70-80% af passagererne 

have Danmark som deres mål. 20-30% vil have en anden europæisk destination som mål – og vil 

flyve videre fra København med SAS. 
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KAPITEL 4  

SAS SKABER VÆRDI VED AT TILTRÆKKE 

TURISTER OG GØRE DET MERE ATTRAKTIVT 

AT DRIVE VIRKSOMHED I DANMARK 

 

4.1 SAS’ PASSAGERER FORBRUGER FOR MERE END 18 

MIA. KR. ÅRLIGT 

Forretnings- og fritidsrejsende skaber samfundsøkonomisk værdi, når de kommer til Danmark og 

bruger penge på alt fra hotel og transport til restauranter, shopping og kulturelle oplevelser. Visit-

Denmark vurderer, at forretnings- og fritidsrejsende samlet set havde et forbrug på 108 mia. kr. i 

Danmark i 2016.10 

 

SAS flyver hvert år 3,8 mio. passagerer til og inden for Danmarks grænser, hvoraf ca. 10% er inden-

rigsrejsende. Dette svarer til 24% af alle forretnings- og fritidsrejsende, som ankommer til danske 

lufthavne hvert år. Samlet set ankommer der hvert år 15,6 mio. passagerer fra udlandet til Danmark 

med fly, mens der ankommer 6,2 mio. passagerer med tog.11 

 

Blandt SAS rejsende som rejser indenrigs i Danmark, eller som kommer fra et af de skandinaviske 

lande, er ca. 61% forretningsrejsende, mens fordelingen fra de ikke-skandinaviske rejsende er ca. 

50% forretningsrejsende og 50% fritidsrejsende. I gennemsnit bruger forretningsrejsende flere 

penge pr. rejse end turister, selvom den gennemsnitlige forretningsrejse er kortere end den gen-

nemsnitlige fritidsrejse. 

 

De indenlandske og udenlandske rejsende, som SAS flyver til danske lufthavne, forbruger varer og 

tjenesteydelser for ca. 18 mia. kr. årligt. Det betyder, at SAS’ passagerer tegner sig for 17% af det 

samlede turismeforbrug i Danmark, jf. Figur 12. Det samlede turismeforbrug omfatter både inden-

landske og udenlandske rejsende samt alle transportformer. Inkluderet er også grænsehandel, hvor 

besøgende fra andre lande tager til Danmark for at handle. 

 

 

                                                                                                                                                                                         
10  VisitDenmark, 2017, Tourism in Denmark – Creating Jobs in all of Denmark. 
11  Danmarks Statistik, 2018. 
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Figur 12 

Forretnings- og fritidsrejsendes forbrug i Danmark 

DKK, mia. 

 

Kilde: Copenhagen Economics  

 

Hvis man kun ser på forbruget af udenlandske besøgende i Danmark - den såkaldte turismeeksport 

– står SAS-passagerer for 34%. Andelen omfatter ikke de passagerer, der rejser til Danmark med et 

af de luftfartsselskaber, som SAS samarbejder med i Star Alliance. 
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Box 2 SAS er med til at tiltrække krydstogtskibe til København  

Siden 2014 er antallet af krydstogtskibe i danske havne steget markant, og Københavns Havn 

er over de sidste ti år blevet mere populær som start- eller slutdestination for krydstogtpassage-

rer. En stor del af krydstogterne i Østersøen både begynder og slutter eksempelvis i København, 

hvorfor gæsterne derfor ofte har et længere ophold, som giver mulighed for at opleve en 

større del af byens og regionens udbud af bl.a. kulturarv, attraktioner og museer. 

 

I 2019 vil der ifølge CruiseCopenhagen være 158 krydstogter, hvorpå gæsterne både begyn-

der og slutter rundrejsen i København. En af de vigtigste grunde til, at mange krydstogter væl-

ger at starte og slutte i København er, at Københavns Lufthavn er en godt forbundet internatio-

nal lufthavn.  

 

CruiseCopenhagen forventer, at der i 2019 vil være en samlet positiv effekt af krydstogtturis-

men i form af en omsætning på ca. 1,6 mia. kr. og 2.200 fuldtidsjob. 

 

Den tilgængelighed som SAS skaber i København er altså væsentlig for muligheden for at til-

trække krydstogtpassagerer, der skaber en høj omsætning og bidrager med mange job. 

Source: CruiseCopenhagen 

 

 

4.2 EN INTERKONTINENTAL SAS-RUTE BIDRAGER MED 

CA. 260 MIO. KR. VIA UDENLANDSKE DIREKTE 

INVESTERINGER 

Tilgængelighed er en vigtig faktor i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer - jo mere til-

gængeligt et land (eller by/region) er, desto mere attraktivt er det for udenlandske investeringer. Et 

lands tilgængelighed påvirkes ikke kun af, hvor mange destinationer der kan nås fra landet, men 

også hvor ofte det er muligt at nå dem og hvor lang tid rejsen tager. Det er også mere attraktivt at 

investere i et land, hvis det har gode indenrigsforbindelser. 

 

Især luftfartsadgang til resten af verden og inden for landets grænser er vigtig i forhold til at gøre et 

land attraktivt for udenlandske investeringer. Gode flyforbindelser til omverdenen betyder, at om-

kostningerne ved at komme til, fra eller via et land bliver lavere både i tid og penge. Det giver bedre 

mulighed for at udveksle ideer, diskutere forretningsbeslutninger, møde potentielle købere og sæl-

gere, besøge messer og så videre. 

 

Luftfartstilgængeligheden er særlig vigtig i denne sammenhæng, da det gør det muligt at komme til 

og fra Danmark - og i princippet hele verden- på mindre end 24 timer. Viden, kreativitet, innovation 

og tilgængelighed er i dag de vigtigste faktorer for Danmarks produktivitet og vækst, mens mar-

kedsstørrelse ikke spiller en lige så vigtig rolle som tidligere.12 Noget forenklet kan man sige, at de-

sto bedre tilgængelighed et land har til omverdenen, desto mindre vigtig er hjemmemarkedets stør-

relse. 

 

                                                                                                                                                                                         
12  McCann P. och Acs, Z.J., 2010, Globalization: Countries, Cities and Multinationals, Regional Studies, 45:1, sid. 17-32. 
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God tilgængelighed er særlig vigtig for videns-, kreativitets- og innovationsintensive virksomheder, 

hvis succes ofte er baseret på en løbende udveksling af tanker og ideer mellem mennesker. Disse 

virksomheder skaber en høj værditilvækst, og god tilgængelighed kan således bidrage til, at innova-

tive aktiviteter i højere grad kan udføres i Danmark. Dette gælder  for både danske virksomheder, 

der i højere grad kan "blive" i Danmark, og for udenlandske virksomheder, der kan vælge at placere 

aktiviteter i Danmark. 

 

Alt i alt bidrager udenlandske direkte investeringer til at skabe arbejdspladser og velstand i Dan-

mark via flere forskellige kanaler, se boks 3..13 

 

Boks 3 Bredere gevinster fra udenlandske investeringer 

Ligesom danske virksomheder, bidrager udenlandske virksomheder med aktiviteter i Danmark 

med arbejdspladser gennem direkte, indirekte og inducerede effekter. Derudover bidrager 

udenlandske virksomheder med ny viden, teknologi, ledelsesstrategier mv., som gavner danske 

virksomheder (gennem såkaldte spillover-effekter) og derved øger deres konkurrenceevne. 

Udenlandske aktiviteter sætter også Danmark på kortet, så andre udenlandske virksomheder får 

øje på fordelene ved at investere i Danmark.  

 

 

 

 

 

Kilde: Copenhagen Economics, 2017, The World in Europe 

 

SAS flyver fx direkte mellem København og Hong Kong fem gange om ugen året rundt. Dette skaber 

fleksibilitet, som øger Københavns og Danmarks tiltrækningskraft. SAS’ forbindelser gør det eksem-

pelvis muligt at tage fra Aarhus til Hong Kong på under 14 timer.  

                                                                                                                                                                                         
13  Derudover har det vist sig, at øget luftfartstilgængelighed fører til øget udenlandsk direkte investeringer og ikke omvendt. 

Bel G. og Fageda X., 2008, Getting there fast: globalization, intercontinental flights and location of headquarters, Journal of 

Economic Geography 8(4), sid. 471-495. 
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En interkontinental SAS-rute med 5 afgange pr. uge øger i gennemsnit indstrømningen af uden-

landske direkte investeringer til Danmark med ca. 360 mio. kr. om året (svarende til ca. 0,6 pct. af 

den samlede tilstrømning af udenlandske direkte investeringer).14 Desuden gør den øgede tilgænge-

lighed det mere attraktivt for danske virksomheder at opretholde og opbygge deres aktiviteter i 

Danmark. SAS’ luftfartstilgængelighed bidrager således til at skabe arbejdspladser i Danmark på 

flere forskellige måder. 

 

4.3 SAS CARGO ER VIGTIG FOR DANMARKS 

UDENRIGSHANDEL 

I 2018 transporterede SAS Cargo 125.000 tons varer til, fra og i  Skandinavien. Til sammenligning 

fragtedes i alt ca. 500.000 tons varer til og fra skandinaviske lufthavne og resten af verden i samme 

år, hvilket indebærer, at SAS’ andel af den skandinaviske luftfragt er omkring 25%. Af SAS’ samlede 

fragt og fragtomsætning på ca. 1,6 mia. kr. kom over 95% fra interkontinental transport. 

 

Luftfragt er særlig vigtigt for produkter med høj værditilvækst og/eller følsomhed i forhold til trans-

port. I 2018 blev varer til en værdi af ca. 83 mia. kr. transporteret med fly fra Danmark til lande 

uden for EU, hvilket svarer til en andel på 32% af den samlede eksportværdi af varer til lande uden 

for EU. Dette kan sammenlignes med den samme vareeksport målt i volumen, hvoraf luftfragt kun 

udgjorde 1,1%. De varer, der hovedsageligt transporteres med fly fra Danmark til lande uden for EU 

er følsomme maskiner, elektriske apparater og måleinstrumenter samt medicin. 

                                                                                                                                                                                         
14  Beregningen er baseret på en antagelse om, at en stigning på 1% i et lands luftfartstilgængelighed fører til en øget 

indstrøming af udenlandske direkte investeringer på 0,47%, efter InterVISTAS (2015) Economic Impact of European Air-

ports – A Critical Catalyst to Economic Growth. 


