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CMP och DFDS etablerar landström i Köpenhamn 
Copenhagen Malmö Port (CMP) och DFDS har tecknat avtal om att en landströmsanläggning 
etableras i Köpenhamn, som innebär att fartygen Crown Seaways och Pearl Seaways kan ta emot el 
från land. Med en landströmsanläggning reduceras utsläppen av luftförorenade stoft, såsom NOx, 
SOx samt partiklar, vilket går hand i hand med både CMP:s och DFDS ambitioner att bidra till ett 
grönare Köpenhamn.  
 
CMP och DFDS gör nu en gemensam satsning som innebär att DFDS-färjorna från nästa år ska kunna 
ansluta sig till landström. DFDS har med sin färjetrafik fasta, dagliga anlöp och det är alltid samma 
fartyg som seglar i pendeltrafik mellan Oslo och Köpenhamn, vilket gör det rimligt att etablera en 
landströmsanläggning.  
 

- För CMP är detta en viktig milstolpe i vårt hållbarhetsarbete. DFDS har varit en betydelsefull 
kund för CMP under många år och är en viktig aktör i regionen. När vi nu fördjupar vårt 
samarbete stärker vi vår gemensamma resa för ett grönare Köpenhamn. Tillsammans med 
DFDS har vi hittat en lösning, som innebär att utsläppen i centrala Köpenhamn minskar 
markant, när fartygen lägger till vid kaj, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO på Copenhagen 
Malmö Port.  

 

- Vi är glada för att det nu blir möjligt att ansluta fartygen till en landströmsanläggning i 
Köpenhamn, som gynnar både våra grannar i staden och klimatet. Vi ser fram emot att 
samarbeta med Copenhagen Malmö Port och Köpenhamns kommun om detta, så att vi kan 
framtidssäkra färjetrafiken mellan de båda huvudstäderna, säger Torben Carlsen, CEO på 
DFDS. 

 

Arbetet med att utforma anläggningen påbörjas nu och bygget inleds 2020.  
 

 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gert Jakobsen, Vice President, Communications, DFDS 
E-mail: gert.jakobsen@dfds.com, telefon: +45 24 40 00 43 
 
Ulrika Prytz Rugfelt, PR & Corporate Communications Manager, Copenhagen Malmö Port AB 
E-mail: ulrika.prytz@cmport.com, telefon: +46 702 52 00 98 
 
 
 
 


