Kære pendler
Vi sender dig i dag et ekstraordinært nyhedsbrev. Vi er nemlig glade for at
kunne fortælle, at vi fra nu på fredag den 28. oktober 2016 kl. 12.00 reserverer
særlige spor i sikkerhedskontrollen, der særligt retter sig mod passagerer med
kort flyvetid, som alle indenrigsrejsende får adgang til.
Sporene vil være mærket ”Indenrigsrejsende / CPH Express”. Sporene sikrer
den hurtigste vej gennem den centrale sikkerhedskontrol, og vi forventer, at
langt størstedelen af de korttidsrejsende fremover kommer igennem inden for
fem minutter.
CPH er ansvarlig for at drive Københavns Lufthavn, som er en afgørende del af
den danske infrastruktur. Det er et ansvar, vi er meget bevidste om.
Indenrigstrafikken er af stor betydning for Danmarks sammenhængskraft og
bidrager til vækst og arbejdspladser i hele Danmark.
Sammenlægningen af T1 med T2 og T3 har gjort rejsen kortere for de 65 pct.
indenrigsrejsende, der benytter tog eller metro til og fra lufthavnen.
Terminalsammenlægningen har desuden gjort det nemmere for de
indenrigsrejsende at rejse videre ud i verden.
Desværre har sammenlægningen også betydet længere ventetid i
sikkerhedskontrollen for alle jer, der pendler regelmæssigt mellem Københavns
Lufthavn og andre lufthavne i landet. For at imødekomme det, har vi løbende
igangsat forskellige initiativer. Nu reserverer vi sporene mærket
”Indenrigsrejsende / CPH Express”, som giver jer, og resten af de
korttidsrejsende, adgang til de hurtigste spor i sikkerhedskontrollen.
Vi vil løbende evaluere effekten af initiativet, ligesom vi fortsat vil vurdere,
hvorvidt nye initiativer kan gøre rejseoplevelsen for de indenrigsrejsende endnu
bedre. Jeres feedback er afgørende for, at vi når frem til en løsning, der lever
op til jeres forventninger. Derfor er vi også i dialog med pendlerforeningerne, så
vi i fællesskab kan få jeres input til fremtidens sikkerhedskontrol.
Det er vores håb, at sporet ”Indenrigsrejsende / CPH Express” vil bidrage
markant til at give pendlerne en hurtigere vej gennem sikkerhedskontrollen.
Om pendlerkortet fremover
Oprettelsen af sporet ”Indenrigsrejsende / CPH Express” for rejsende med kort
flyvetid betyder samtidig, at pendlerkortet ikke længere giver adgang til en
hurtig vej frem til fremskudt boarding. I den forbindelse nedlægges også
pendlerordningen for udenrigsrejsende.
Vi vil dog fortsat bruge pendlernyhedsmailen til at fremsende information om
de tiltag, der har relevans for pendlerne. I den forbindelse forventer vi også
med jævne mellemrum at udsende tilbud om gratis kaffe og lignende, som kan
indløses ved forevisning af pendlerkortet. I er derfor velkomne til fortsat at give
jeres medlemmer mulighed for at downloade kortet.

