
 

Om	  Copenhagen	  Malmö	  Port	  
CMP,	  Copenhagen	  Malmö	  Port,	  är	  en	  av	  de	  största	  hamn-‐	  och	  terminaloperatörerna	  i	  Norden	  samt	  en	  av	  de	  
största	  kryssningsterminalerna	  i	  norra	  Europa.	  CMP	  är	  en	  av	  83	  europeiska	  core	  ports,	  som	  av	  EU	  anses	  vara	  
särskilt	  betydelsefulla	  för	  utvecklingen	  av	  de	  nya	  transportkorridorerna	  i	  Europa. 	  
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CMP	  tar	  emot	  kinesiska	  elbussar	  i	  Malmö	  
I	  helgen	  lossades	  de	  första	  eldrivna	  bussarna	  från	  kinesiska	  BYD	  på	  CMP:s	  fordonsterminal	  i	  Malmö.	  	  
Leveranserna	  är	  ett	  resultat	  av	  det	  samarbete	  CMP	  och	  BYD	  inledde	  tidigare	  i	  år.	  	  
	  
CMP	  har	  under	  lång	  tid	  bearbetat	  den	  kinesiska	  marknaden	  för	  att	  positionera	  hamnarna	  i	  Malmö	  och	  
Köpenhamn.	  Ett	  arbete	  som	  nu	  ger	  resultat	  när	  BYD,	  som	  är	  den	  världsledande	  leverantören	  av	  
eldrivna	  bussar	  och	  taxibilar,	  levererar	  sina	  eldrivna	  bussar	  till	  hamnen	  i	  Malmö.	  
	  

-‐   Att	  i	  dag	  få	  ta	  emot	  de	  första	  eldrivna	  bussarna	  från	  Kina	  är	  stort	  och	  strategiskt	  viktigt	  för	  oss.	  
Det	  är	  extra	  glädjande	  att	  samarbeta	  med	  en	  partner	  som	  fokuserar	  på	  hållbarhetsfrågor	  och	  
avancerad	  miljöteknik	  i	  sitt	  arbete,	  något	  som	  rimmar	  väl	  med	  CMP:s	  egna	  satsningar,	  säger	  
Johan	  Röstin,	  vd	  för	  Copenhagen	  Malmö	  Port	  AB.	  
	  

Malmö	  är	  redan	  Skandinaviens	  största	  bilhamn	  och	  med	  BYD:s	  eldrivna	  fordon	  utökar	  CMP	  sin	  
verksamhet	  ytterligare.	  	  
	  

-‐   Vi	  har	  stor	  erfarenhet	  av	  att	  hantera	  och	  ta	  emot	  tyngre	  fordon	  såsom	  bussar	  och	  lastbilar,	  s.k.	  
rullande	  gods.	  Detta	  i	  kombination	  med	  hamnens	  strategiska	  läge	  gör	  oss	  till	  en	  attraktiv	  
partner	  och	  aktör	  för	  vidare	  transporter	  både	  inom	  Skandinavien	  och	  ut	  i	  Europa,	  säger	  Johan	  
Röstin.	  

	  
Bussarna	  ska	  användas	  inom	  lokaltrafiken	  i	  Ängelholm	  och	  Eskilstuna.	  	  
	  	  
	  
Vid	  mer	  information,	  vänligen	  kontakta:	  
Johan	  Röstin,	  vd,	  Copenhagen	  Malmö	  Port	  AB	  
Tel:	  +46-‐40-‐680	  41	  00,	  e-‐post:	  johan.rostin@cmport.com	  
	  


