
    

Om	  Copenhagen	  Malmö	  Port	  
CMP,	  Copenhagen	  Malmö	  Port,	  er	  en	  af	  de	  største	  havne-‐	  og	  terminaloperatører	  i	  Norden	  samt	  en	  af	  de	  største	  
krydstogtterminaler	  i	  Nordeuropa.	  CMP	  er	  en	  af	  83	  europæiske	  core	  ports,	  der	  af	  EU	  anses	  for	  at	  være	  særligt	  
betydningsfulde	  for	  udviklingen	  af	  de	  nye	  transportkorridorer	  i	  Europa.	  	  
 

	  
	  
PRESSEMEDDELELSE	  
København	  18.	  februar	  2016	  
	  
	  
	  
Krydstogttrafikken	  i	  København	  sætter	  nye	  rekorder	  i	  2016	  og	  2017	  
I	  2016	  forventer	  Copenhagen	  Malmö	  Port	  en	  vækst	  på	  9	  %	  i	  antallet	  af	  krydstogtgæster	  til	  København,	  og	  i	  
slutningen	  af	  juni	  sættes	  rekord	  for	  antal	  gæster	  på	  en	  enkelt	  dag.	  Næste	  år	  kommer	  til	  at	  slå	  alle	  rekorder	  
med	  850.000	  krydstogtgæster.	  Den	  samlede	  krydstogtforretning	  bidrager	  med	  ca.	  1,3	  milliarder	  kroner	  til	  
hovedstadens	  økonomi.	  
	  
Krydstogttrafikken	  har	  i	  de	  seneste	  10	  år	  udviklet	  sig	  særdeles	  positivt	  for	  København.	  I	  2005	  var	  der	  godt	  
400.000	  passagerer,	  og	  i	  år	  forventes	  740.000	  gæster;	  en	  vækst	  på	  9	  %	  i	  forhold	  til	  2015.	  Lidt	  under	  halvdelen	  af	  
årets	  anløb	  er	  de	  såkaldte	  turn-‐around	  anløb,	  hvor	  skibene	  skifter	  passagerer.	  Disse	  anløb	  er	  særligt	  lukrative,	  
fordi	  de	  skaber	  større	  omsætning	  hos	  hoteller,	  flyselskaber,	  handlende,	  restauranter	  og	  andre	  virksomheder	  i	  
turist-‐	  og	  oplevelsesbranchen.	  
	  
Lovende	  fremtid	  
”Fremtidsudsigterne	  for	  krydstogtindustrien	  er	  særdeles	  lovende	  med	  stadigt	  stigende	  efterspørgsel	  og	  flere	  og	  
større	  skibe	  på	  vej	  fra	  værfterne.	  Vi	  forventer	  en	  fortsat	  vækst	  i	  antallet	  af	  gæster	  og	  skibe	  i	  København	  ”,	  siger	  
krydstogtchef	  Arnt	  Møller	  Pedersen	  fra	  Copenhagen	  Malmö	  Port	  (CMP),	  der	  er	  ansvarlig	  for	  afviklingen	  af	  
krydstogttrafikken	  i	  København.	  
	  
Allerede	  nu	  kan	  CMP	  konstatere,	  at	  2017	  kommer	  til	  at	  slå	  alle	  tidligere	  rekorder.	  Krydstogtrederierne	  
planlægger	  nemlig	  i	  god	  tid,	  og	  med	  de	  aftaler,	  der	  er	  i	  hus	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  forventes	  850.000	  
krydstogtgæster	  til	  København	  næste	  år.	  Det	  vil	  slå	  den	  hidtidige	  rekord	  fra	  2012	  med	  840.000	  gæster.	  
	  
Rekord	  på	  en	  enkelt	  dag	  
2016-‐sæsonen	  begynder	  den	  28.	  april,	  og	  i	  løbet	  af	  året	  er	  planlagt	  304	  anløb	  af	  67	  forskellige	  skibe	  fra	  35	  
forskellige	  rederier.	  Til	  juni	  vil	  der	  blive	  sat	  rekord	  for	  antal	  krydstogtgæster	  på	  en	  enkelt	  dag,	  idet	  der	  forventes	  
7	  skibe	  med	  24.000	  gæster	  og	  7.000	  besætningsmedlemmer	  på	  samme	  dag.	  	  
	  
Tendensen	  for	  krydstogtanløb	  i	  København	  er,	  at	  skibene	  bliver	  stadig	  større.	  De	  største	  med	  en	  kapacitet	  helt	  op	  
til	  4.000	  gæster.	  Det	  stiller	  nye	  krav	  til	  effektiv	  logistik,	  især	  hvis	  man	  vil	  være	  turn-‐around	  destination.	  
	  
Positiv	  økonomisk	  effekt	  
”Der	  er	  investeret	  massivt	  i,	  at	  København	  fortsat	  skal	  være	  en	  attraktiv	  krydstogtdestination,	  bla.	  i	  form	  af	  den	  
nye	  Oceankaj,	  der	  åbnede	  forrige	  år.	  Det	  er	  dejligt	  at	  se,	  at	  mange	  års	  hårdt	  og	  vedvarende	  arbejde	  fra	  alle	  
aktører	  i	  branchen	  nu	  bærer	  frugt”,	  siger	  Arnt	  Møller	  Pedersen.	  
	  
Det	  estimeres,	  at	  krydstogtindustrien	  skaber	  godt	  4.000	  jobs	  (primært	  sæsonstillinger)	  og	  bidrager	  med	  en	  
samlet	  omsætning	  i	  hovedstadsregionens	  økonomi	  på	  1,3	  milliarder	  kroner.	  De	  flere	  end	  100.000	  ekstra	  
passagerer,	  der	  forventes	  i	  2017,	  vil	  generere	  en	  meromsætning	  i	  turistbranchen	  på	  anslået	  200-‐225	  mio.	  kroner.	  
	  
For	  yderligere	  information,	  kontakt	  venligst:	  
Arnt	  Møller	  Pedersen,	  COO,	  
Cruise	  &	  Ferries,	  Copenhagen	  Malmö	  Port	  
Tlf.	  +45	  3546	  1107	  
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FACTS	  

•   Krydstogtskibene	  bliver	  større	  og	  større;	  helt	  op	  til	  4.000	  gæster	  per	  skib.	  I	  2016	  forventes	  15	  anløb	  med	  
de	  helt	  store	  skibe.	  Næste	  år	  er	  der	  allerede	  anmeldt	  55	  store	  anløb.	  

	  
•   Ved	  et	  enkelt	  stort	  krydstogtskib	  med	  4.000	  gæster	  håndteres	  12.000	  kufferter,	  15	  store	  lastbiler	  med	  

proviant,	  35-‐40	  turbusser,	  1.500	  taxa-‐	  eller	  limousineture	  samt	  en	  del	  gæster	  med	  bus,	  tog	  og	  metro.	  	  
	  

•   2016-‐sæsonen	  starter	  28.	  april	  og	  slutter	  13.	  oktober	  –	  bortset	  fra	  3	  juleanløb	  i	  december.	  	  
	  

•   I	  2016	  er	  planlagt	  i	  alt	  304	  anløb	  af	  67	  forskellige	  skibe	  fra	  35	  forskellige	  rederier.	  	  
	  

•   I	  juni	  2016	  forventes	  på	  en	  enkelt	  dag	  7	  skibe	  med	  24.000	  gæster	  og	  7.000	  besætningsmedlemmer.	  Det	  
bliver	  det	  største	  antal	  i	  København	  på	  en	  enkelt	  dag	  nogensinde.	  

	  
•   850.000	  krydstogtgæster	  forventes	  til	  København	  i	  2017.	  Det	  vil	  være	  ny	  rekord.	  

	  
•   Krydstogtindustrien	  skaber	  4.000	  jobs	  (primært	  sæsonstillinger)	  og	  bidrager	  med	  1,3	  milliarder	  kroner	  til	  

hovedstadens	  økonomi.	  
	  

•   De	  fleste	  krydstogtgæster	  kommer	  fra	  Tyskland	  (27	  %)	  efterfulgt	  af	  USA/Canada	  (26	  %),	  England	  (14	  %),	  
Italien	  (4	  %),	  Spanien	  (4	  %).	  Danmark	  er	  på	  en	  10	  plads	  (2	  %).	  

	  
	  


