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DANSK FIRMA  
FORKORTER  
VENTETIDEN 

Anders Dohn (t.v.) og Kasper Houns-
gaard leverer innovative software- 
løsninger som kan effektivisere driften  
i større internationale lufthavne.

Effektivisering i lufthavne er i høj 
kurs i disse år. En af de nye spillere i 
markedet er en ung dansk virksom-
hed, der har specialiseret sig i at få 
passagerer og bagage hurtigt og 
effektivt gennem større internationale 
lufthavne. Det gør de ved hjælp af 
data. Masser af data. 

I Geneve Lufthavn står to forretnings-

mænd diskret og betragter security- 

området. Køen er beskeden, processen 

glider smidigt og passagerene er på 

kort tid igennem systemet. De to mænd 

nikker veltilfredse til hinanden. Sådan. 

De smiler, fordi de selv er en væsentlig 

del af årsagen til det, der netop udspiller 

sig for øjnene af dem, som ophavs-

mænd til den softwareløsning, der har 

optimeret driften. Og Geneve Lufthavn 

er blot en af kunderne. Siden den spæde 

start har de effektiviseret i flere euro-

pæiske lufthavne, herunder Heathrow 

Lufthavn i London, Dublin Lufthavn og 

Toronto Lufthavn.

Med en baggrund fra Københavns 

Lufthavne, hvor de i en årrække har 

været med til at effektivisere arbejdsgan-

gene, kommer de to stiftere i virksomhe-

den Copenhagen Optimization med stor 

erfaring. Kasper Hounsgaard som leder 

af afdelingen Planlægning og Analyse, 

der står for planlægning af check-in og 

security samt analyse af alle operationel-

le områder med henblik på at forbedre 

driften. Inden denne rolle havde Kasper 

forskellige analytikerroller og fik herigen-

nem illustreret effekten af bedre plan-

lægning og datadrevet analyse. 

Anders Dohn var ligeledes en del af 

analytikerteamet i lufthavnen, hvor han 

efterfølgende blev leder af mandskabs-

planlægningen i Security, som består af 

over 1.000 ansatte. 

I 2014 tog de springet og startede 
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gennem hele lufthavnen. Så vi arbejder 

med enormt store datamængder, vi taler 

millioner af datapunkter. Vi samler det 

hele op og trækker information ud, der 

kan benyttes til at planlægge eksem-

pelvis hvor mange securityspor, der skal 

være åbne, og hvornår der skal være 

mest bemanding.” 

Avancerede byggeklodser
De benytter sjældent hele datamæng-

den. Til en specifik opgave kan de f.eks. 

nøjes med at trække 2 pct. ud for at 

skabe så korrekte input til softwaren som 

muligt. 

De står selv for al databehandling, og 

softwareløsningerne kræver komplicere-

egen konsulentvirksomhed, og i dag 

fungerer de som globale rådgivere og 

leverandører af cloudbaseret software til 

komplekse organisationer med større lo-

gistikopgaver. Virksomheden tæller efter 

knap to år allerede 11 medarbejdere. 

Millioner af data
”Vores filosofi er at lære af i går for at kun-

ne forbedre i morgen. Det vi kan tilbyde 

er en forudsigelighed, der kan danne 

grundlag for at skabe holdbar planlæg-

ning,” siger Anders Dohn. 

Forudsigelighed er et vigtigt element 

i effektivisering af de operationelle 

processer i lufthavne. Den er bl.a. 

medvirkende til, at personalet kan 

møde velforberedt selv på de travleste 

dage. Som en afledt effekt opnås også 

en større medarbejdertilfredshed, når 

personalet oplever, at de kan stole på 

arbejdsplanen og dermed bliver i stand 

til at løse deres opgaver bedre. 

For at skabe den forudselighed benyt-

ter Copenhagen Optimization enorme 

mængder data, der er hovedkilden til 

optimering. Det er muligt at opsamle 

mange informationer via data, som – 

anvendt på den rigtige måde – kan give 

et kig i krystalkuglen. Kasper Hounsgaard 

forklarer: 

”Hver gang en passager scanner sit 

boardingkort, registres det. Det gør det 

muligt at spore, hvor lang tid det tager 

for vedkommende at komme igennem 

systemet. Når der tjekkes bagage ind, 

registreres det også, så ved vi på hvilket 

tidspunkt, til hvilken afgang. Derpå køres 

det ind i bagagesystemet, hvor det 

også bliver scannet mange forskellige 

steder. Til sidst bliver det udsorteret nede i 

bagageanlægget og samles så op igen, 

inden det køres ud til flyet. 

Vi kan simpelthen aflæse præcis hvor-

dan, den enkelte kuffert bevæger sig 

COPENHAGEN  
OPTIMIZATIONS JOBS

TORONTO LUFTHAVN 
Bagageområdet  var udfordret af, at 

deres største kunde klagede over for 

ringe kapacitet på bagagebåndene. 

Ud fra data vurderede Copenhagen 

Optimization at problemet ikke 

skyldtes manglende kapacitet, 

men derimod ubalanceret brug af 

bagagebåndene, som kørte med en 

80/20 fordeling. Med en omfordeling 

af bagage slog kapaciteten alligevel 

til med det resultatet, at en investering 

på seks millioner kr. kunne udskydes i 

minimum 4-5 år. 

GENEVE LUFTHAVN 
Her var ventetiden ved security for 

lang, og de levede kun op til egen 

målsætning 54 dage på et år. Et år 

efter Copenhagen Optimization kom 

ind i billledet var den gennemsnitlige 

ventetid halveret fra 7 til 3 1/2 min., og 

de var nået op på 297 dage med per-

formance inden for målsætningen.

DUBLIN LUFTHAVN 
Lufthavnen var presset, da de havde 

en økonomisk ramme, de skulle holde 

sig indenfor. Ved at øge effektiviteten 

kunne de overholde budgettet, da 

hver enkelt medarbejder kunne klare 

10 pct. flere passagerer.

.

       Det er svært at få 
mennesker til at gøre 
noget andet end det, 
de har været vant til i 
måske mange år”

de matematiske formler, der bedst kan 

sammenlignes med en avanceret udga-

ve af Tetris. Computerspillet, der appelle-

rer til hjernens behov for at løse og rydde 

op, når man i et udfordrende tempo skal 

have klodser i forskellige faconer til at 

passe sammen, uden at spilde plads. I 

det her spil kommer klodserne blot knap 

så tilfældigt.  

Kasper Hounsgaard uddyber: 

”En lufthavn har jo enormt mange 

brikker, der skal passe sammen. Man kan 

forudsige nogenlunde, hvor og hvornår 

brikkerne kommer, men ikke præcist. Den 

typiske planlægger i en lufthavn kommer 

”
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fra en operationel afdeling med et talent 

for planlægning, men uden den store 

systemsupport eller analytiske tilgang. Så 

de sidder manuelt og planlægger. Det 

sætter vi en computer til i stedet for. Det 

kræver relativt avancerede algoritmer. 

Det er ikke noget, man bare lige sætter 

sig og regner ud i hovedet eller i et 

simpelt excell ark. De her systemer kan 

lynhurtigt og fejlfrit skabe så præcise 

prognoser, at der kan planlægges efter 

det. ”

De præcise prognoser fører til effektivi-

sering, der giver økonomiske besparelser 

på driften, hvilket mange lufthavne 

naturligvis er interesserede i. Eksempelvis 

på bemandingen eller ved bedre 

udnyttelse af den eksisterede kapacitet. 

Serviceniveauet kan også forbedres sig-

nifikant med eksempelvis nedbringelse af 

ventetid i check-in og security. 

Optimering på abonnement
Når Copenhagen Optimization inviteres 

ud til en ny lufthavn, indledes samar-

bejdet altid med en analyse som tager 

afsæt i kundens virkelighed for at få et 

situationsbillede af, hvordan deres pro-

cesser fungerer. Dermed kan flaskehalse, 

problematiske tilbagevendende mønstre 

og kundens specifikke udfordringer bed-

re identificeres. 

Kasper Hounsgaard har erfaret, at en 

del lufthavne ikke har et klart billede af 

egen performance, eller hvordan den 

kan forbedres: 

”Mange oplever udfordringer med, 

hvordan de tilgængelige informationer-

ne bedst udnyttes. De benytter måske 

data til at trække en rapport fra i går, 

men formår ikke at bruge det fremadret-

tet i planlægningsarbejdet. Vi hjælper 

dem med en afklaring af, hvordan de 

kan optimere driften.”

Et projekt kan tage alt fra tre måne-

der til at være et flerårigt langsigtet 

samarbejde med løbende dialog og 

forventningsafstemning med kunden, og 

systemerne kan benyttes både kort- og 

langsigtet. Der kan planlægges for de 

næste timer eller døgn, men det kan 

også være en støtte for kunden til at 

vurdere større strategiske beslutninger, 

nye og at kunne matche kundens behov. 

”Det er et bevidst valg fra vores side. 

For os handler det ikke bare om at få 

lukket en kontrakt. Vi ser mere vores soft-

ware, som en værdiskabende service for 

kunden,” siger Anders Dohn.

”Vi hjælper dem med at løfte sig selv 

og blive bedre, tilegne sig de rette kom-

petencer og mindset. Vi har været på 

en rejse på to år med Geneve Lufthavn, 

som bare bliver bedre og bedre. Det 

gælder både den værdi, der kan sættes 

tal på, men også i form af en større be-

vidsthed om, hvad de har at gøre med. 

Når noget går galt, ved de, hvad der har 

forårsaget det, og hvordan de kan rette 

op på det. En sådan organisationsæn-

dring er en proces, der løber over år, og 

når først man er begyndt på det her, kan 

man ikke gå tilbage. Man kan ikke gå 

baglæns i processen og sige, ”nu skal vi 

ikke have optimeret drift alligevel”. Må-

ske trækker vi os selv ud af ligningen som 

konsulenter, men efterlader værktøjerne 

ude hos kunden, så de selv kan bære 

det videre.”

Effektivisering er et fyord
Som ung iværksættervirksomhed med 

en helt ny løsning, står Copenhagen 

Optimization med nogle forståelsesmæs-

sige udfordringer. Potentielle kunder skal 

forstå værdien af ydelsen, for det er ikke 

noget kunden selv kommer i tanke om. 

Rent analytisk ligger udfordringerne på 

datakvaliteten, hvis ikke de fornødne 

data er tilgængelige. 

”Da vi startede med Toronto havde de 

kun 10 dages data. Så begyndte vi at 

       At se at passagererne 
faktisk kommer hurtigere 
igennem. Når man selv 
hader at vente, er det ret 
fantastisk at hjælpe andre 
mennesker til at vente 
mindre”

eksempelvis hvordan der bør udbygges 

på længere sigt. 

Hvor de klassiske softwaresystemer 

almindeligvis forhandles som 3-5 årige 

kontrakter, der betales forud, adskiller 

Copenhagen Optimization sig ved at 

levere software i abonnementsform, som 

kan opsiges med en måneds varsel. Det 

lægger et stort pres på virksomheden i 

forhold til at kunne tilbyde det seneste 

”
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samle op, og efter et år havde vi noget, 

der er validt,” siger Kasper Hounsgaard 

Anders Dohn supplerer: ”En anden 

udfordring er den forandringsledelse, der 

ligger implicit i projekterne. Alle der arbej-

der med forandringsledelse ved, at det 

er svært. Det kræver kommunikation og 

tålmodighed. Hvis det ikke lykkes, skyldes 

det ikke den tekniske eller operationelle 

del, men ganske enkelt at det er svært 

at få mennesker til at gøre noget andet 

end det, de har været vant til i måske 

mange år.”

”Nogle medarbejdere kan også have 

en modstand på projekterne,” fortsætter 

Anders Dohn.

”Når folk hører ordet effektivisering, 

får alle sved på panden og tænker, 

at nu skal alting i kasser. Eller de bliver 

bekymrede for om effektiviseringen kan 

føre til fyringer. Effektivisering er desværre 

et meget negativt ladet ord. Det, effekti-

visering også kan bidrage til, er, at skabe 

en stabilitet og robusthed, som kan være 

med til at løfte arbejdsglæden målbart.”

Da de fleste lufthavne er i vækst, er det 

ifølge Copenhagen Optimization reelt få 

kompetencer, der overflødiggøres, og i 

mange tilfælde bruges effektiviseringen 

til at skabe vækst uden, at udgifterne 

stiger tilsvarende. Hvis kundens behov 

ændrer sig, kan systemet justeres deref-

ter. Det kan både være interne forudsæt-

ninger, men også eksterne.

 ”Omstændighederne, man opererer 

under, ændrer sig også. Det kan f.eks. 

være en forventet passagervækst på 10 

pct., og det lægger man ind som input til 

sin planlægning,” forklarer Anders Dohn.

At gøre en forskel
Fremtiden for firmaet selv tegner lys, og 

ambitionerne er store.  De oplever, at 

deres ydelser skaber værdi og forventer 

at sælge softwareløsningen til mange 

lufthavne.  

”Der er omkring 400 lufthavne i verden, 

Innovationsfonden på 2,6 millioner kr. til 

udvikling af software, hvilket er en aner-

kendelse af, at andre også kan se poten-

tialet. At nogen tror på dem og ideen. 

Men der hersker nu ikke noget ønske om 

at vækste virksomheden til succes for så 

at sælge den og dase under en parasol 

resten af livet. 

”Ja, vi har et velfungerende system og 

laver spændende projekter. Men det 

allerbedste, det som nærmest kan give 

kuldegysninger, er, når vi står der selv og 

kan se det materialisere sig for øjnene af 

os. Det er meget håndgribeligt. At se at 

passagererne faktisk kommer hurtigere 

igennem. Når man selv hader at vente, 

er det ret fantastisk at hjælpe andre 

mennesker til at vente mindre. Det hele 

er drevet af passion for det, vi laver. Hvis 

vi kan få rigtig mange lufthavne til at 

fungere bedre, så kommer vi til at påvirke 

rigtig mange mennesker, og det er det 

hele værd. At gøre en forskel,” runder 

Kasper Hounsgaard af. 

        Hvis vi kan få rigtig 
mange lufthavne til at 
fungere bedre, så kom-
mer vi til at påvirke rigtig 
mange mennesker, og 
det er det hele værd. 
At gøre en forskel”

der har en størrelse og kompleksitet, der 

er interessant for os,” vurderer Kasper 

Hounsgaard. 

”De skal have en vis størrelse for, at det 

er komplekst nok. Jeg kan ikke se, hvorfor 

vi ikke skulle være i 30 lufthavne om to 

år. Vi har øje på USA, hvor der er lange 

køer ved security. Vi har lige præcis det 

værktøj, der kan løse hele deres plan-

lægningsproblem.” 

Copenhagen Optimization har for 

nylig fået en kapitalindsprøjtning fra 

”
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