Esbjerg Airport
Nemt, hurtigt og professionelt
Esbjerg Airport er tæt på dig. Lufthavnen har egen afkørsel direkte
fra motorvej E20. Der er 10 minutters kørsel i bil fra Esbjerg centrum, og lufthavnen er en del af bybussernes rutenet med blot 15
minutters transporttid fra Esbjerg Banegård.
Esbjerg Airport er det oplagte sted at begynde din ferie eller forretningsrejse, og antallet af destinationer øges hele tiden og kan følges
på hjemmesiden.

Den nærmeste gateway
til resten af verden
Omkring en halv million mennesker i de sydvestjyske kommuner
har Esbjerg Airport som nærmeste lufthavn, og omkring en million
mennesker har mindre end eller lige omkring en times kørsel til
Esbjerg Airport.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
GoZee: Sådan kommer du i gang på
30 sekunder

BRUG FOR BILLEJE?
LAD OS HJÆLPE DIG

1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store
eller Google Play, og download appen på
din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

360ºpanorama
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Kontakt os i dag på: 33 26 80 80
eller læs mere om dine muligheder på www.avis.dk

www.esbjerg-lufthavn.dk

Sikker parkering
I Esbjerg Airport
Ved Esbjerg Airport går der blot 15 minutter, fra du
parkerer bilen og når ud til flyvemaskinen – hvis du
har foretaget check-in hjemmefra online.
Parkeringen er inddelt i to zoner for passagerer,
der begge er omkranset af et elektrisk hegn med
aflåsning og alarm om natten, som sikrer bilen.

P1 – Langtidsparkering for passagerer.
P3 – Gratis 24-timers parkering for passagerer–
herefter er der også mulighed for almindelig
langtidsparkering.

P1
P3

DIN LOKALE

ENTREPRENØR
Én entreprenør, mange kompetencer. Vi lægger vægt på godt
samarbejde og tillid, når vi udfører opgaver for både store og små.
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Hvordan skal frem�dens løn og arbejdsvilkår se ud?
I dag a�ales løn og arbejdsvilkår mellem lønmodtagere og arbejdsgiver med enkle undtagelser ved lovgivning.
Det er et a�alesystem, som allerede blev indgået ved Septemberforliget i
1899, og som mange lande misunder os, da det giver et meget ﬂeksibelt
arbejdsmarked:

Brian Lyst, Formand LO Vest

Tryghed for den enkelte lønmodtager og en stabil arbejdsstyrke for
virksomhederne.

- Jeg er ikke i tvivl, vi skal beholde den danske model!
I modsætning �l de forretningsmodeller, der giver sig ud for at være rig�ge fagforeninger, bidrager
de rig�ge fagforeninger �l vedligeholdelse af dine løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet.
Derfor er det også vig�gt at stø�e op om de�e fællesskab.

Meld dig ind i den fagforening, hvor dit fag er repræsenteret!

LO Vest arbejder på tværs af fagbevægelsens overordnede opgaver

En del af Fagbevægelsens Hovedorganisation

www.esbjerg-lufthavn.dk

Bekvem offentlig transport
til og fra Esbjerg Airport
Du kan nemt og bekvemt benytte offentlig transport
til og fra Esbjerg Airport.

Følg linket og find busruter der holder lige
uden for vores dør

Billetter til bus og tog kan evt. bestilles på
rejseplanen.dk

Taxi og biludlejning findes også lige ved
Esbjerg Airport.
BUS

TAXI

PARKERING

www.lindpro.dk

LINDPRO HAR KOMPETENCEN
Et udpluk af vores kompetencer:

Døgnservice

• Traditionel EL

Lindpro A/S
Bådebrogade 1
6700 Esbjerg
Tlf.: 76 11 49 00
esbjerg@lindpro.dk

• EX-installationer
• Brand
• Sikring
• Termografering
• On-/Offshore industri
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KVALITET

SIKKERHED

RÅDGIVNING

SERVICE

DCC Energi forsyner Danmark med brændstoffer, smøremidler, naturgas og træpiller og driver netværket af Shell-tankstationer. Vi servicerer lufthavne, landbrug,
industri, erhverv, private husholdninger, bilister, skibe og havne. Vi holder altid skarpt
fokus på kvalitet, sikkerhed, rådgivning og service – til glæde for hele Danmark.

www.dccenergi.dk
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Taxfree shop og café
for passagerer og gæster
Esbjerg Airport tilbyder passagerer og andre gæster
mulighed for et måltid undervejs samt en kop kaffe eller dagens avis, som kan nydes, mens du sidder med
en herlig panoramaudsigt over lufthavnens område.
I lufthavnscaféen er der et bredt udvalg af hjemmelavede retter – eksempelvis ’dagens lune’ eller salatbaren. Der bages friske boller hver morgen, og kagerne
til kaffen er hjemmebagte.
I lufthavnens taxfree shop har du som passager mulighed for at købe et stort sortiment af cigaretter, vin
og spiritus, slik samt hud-/kropsplejeprodukter til hele
familien.
Skal du rejse uden for EU, kan du købe tobak og spiritus uden afgift.
Esbjerg Airport stiller også mødefaciliteter til rådighed
med eventuel forplejning.
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Effektiv og personlig
check-in
I Esbjerg Airport kan du nøjes med at tjekke ind 45
minutter før afgang – og med visse flyselskaber kan
du gøre det hjemmefra online.
Betjeningen i lufthavnen er personlig og med let
adgang til at kontakte personalet med eventuelle
spørgsmål. Esbjerg Airport er en mindre lufthavn, og
det sikrer dig en hurtig vej igennem check-in.
Har du speciel eller anderledes bagage, oversize, instrumenter eller eventuelt våben, hvis du skal på jagt i
Skotland, er det en god idé at være i god tid.
Det samme gælder ved golf- eller cykelrejser eller
andre typer aktive rejser, som kræver særligt udstyr
med i flyet.
Med egne våben skal du huske at medbringe tilladelser og våbenpas.
Via lufthavnens hjemmeside kan du udskrive en transportformular og udfylde den, inden du ankommer til
check-in.
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Faciliteter og materiel
til håndtering af gods
Esbjerg Airport er også en lufthavn, der er et vigtigt
udgangspunkt for olie-, gas- og vindindustrien, og derfor har vi blandt andet det helt rette udstyr til håndtering af gods – også sværgods.
Vores main deck loader er dimensioneret til 20 tons,
og vi er den eneste danske lufthavn uden for Kastrup
med en main deck loader af denne størrelse.
Vi har desuden en mindre speed loader, som kan tage
op til 3,5 tons og kan benyttes på flere flytyper.
Vi er ligeledes i besiddelse af gaffeltrucks, som kan
løfte henholdsvis 3 og 10 tons.
Takket være det rette udstyr kan vi modtage selv
meget store fragtfly. Flyene behøver ikke at vende, da
vores pushback tractor kan skubbe op til 400 tons og
altså håndtere giganter som Ilyushin 76, Antonov 124
og Boeing 777.

Esbjerg Airports placering tæt på motorvej E20 og nær
ved Esbjerg Havn gør lufthavnen velegnet til transport
af gods og varer fra både lastbiler og skibe.
Esbjerg Airport har en effektiv sikkerhedskontrol, som
scanner forsendelser og sikrer optimal tryghed for
vores kunder.

NHV Denmark
Vestre Lufthavnsvej 60
6705 Esbjerg
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KN Helicopters A/S offers safe, reliable and flexible helicopter
transportation solutions, specifically tailored to meet our customers’
requirements.
We provide a team of highly skilled and experienced specialists, who
are dedicated to safety and quality in our flight operations as well as
in our Part-145 maintenance organization. We continuously strive at
meeting the highest standards within the areas of Health, Safety and
the Environment.
KN Helicopters offers:
Hoist operations

VIP / Private booking

Aerial work / External load

HLO / CA-EBS training

Offshore crew transport

Part 145 maintenance

Helicopter advisory services

CAMO services

KN Helicopters’ main base
is located at Esbjerg Airport

John Tranums Vej 60
6705 Esbjerg Ø, Denmark

info@knheli.dk
(+45) 70 22 54 89

www.knhelicopters.dk
www.esbjerg-lufthavn.dk

Fakta om Esbjerg Airports
landingsbane m.m.
BANE:
Betegnelse 08 / 26 - Geo. retning 078,5 / 258,5 grader
LÆNGDE / BREDDE:
2599 m / 45 m TORA / TODA / ASDA / LDA 2599 m
BÆREEVNE:
PCN 60. F/A/W/T
TAXIVEJE:
Bredde 23 m PCN 60/F/A/W/T og 15 m PCN 60/F/B/X/T
PLATFORM:
12.000 m2 PCN. Asfalt
HELIPORT:
69x23 m. Beton med ubegrænset bæreevne
REPARATIONSFACILITETER:
Mindre reparationer kan foretages
KATASTROFEUDSTYR: CAT 7
SNERYDNINGSUDSTYR TIL RÅDIGHED:
De-icing / Anti-icing udstyr (1 okt. - 1 apr.): Type 1 / Type 2
(mindst 48 timers varsel)

Esbjerg Airport er åben 365 dage om året
ESBJERG AIRPORTS ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag: . . . 07.00 - 21.00 lokal tid
Lørdag:. . . . . . . . . . . . 09.00-18.00 lokal tid
Søndag: . . . . . . . . . . . 09.00-20.00 lokal tid
Lufthavnen kan åbnes ud over normale åbningstider
efter aftale.
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Kan du se striberne?
Esbjerg Farve- og Lakfabrik A/S er stolte af at være
leverandør til Esbjerg Lufthavn. Som lokal producent sætter vi en ære i at levere en stribemaling, der
lever op til lufthavnens kvalitetskrav om holdbarhed,
dækkeevne, vedhæftelse på asfalt og tørretid.
Kontakt os for yderligere information på 7512 8600.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S
www.esbjergpaints.dk



7512 8600

www.esbjerg-lufthavn.dk

John Tranums Vej 20
DK-6705 Esbjerg Ø
Telefon: +45 7612 1400
Fax: +45 7616 0907

14250 • www.jsdanmark.dk

E-mail: info@esbjerg-lufthavn.dk

