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Byggstart för Gotlands kryssningskaj
Björn Jansson släppte symboliskt en sten i sjön med hjälp av en grävskopa och därmed är byggstarten
officiellt startad. Cirka 70 gäster var närvarande vid ”spadtaget” och gav Björn applåder väl utfört
arbete.
Med en ny kryssningskaj på Gotland öppnas stora möjligheter för den gotländska turismen.
Kryssningstrafiken växer snabbt i hela världen. Kombinationen med bekvämlighet ombord och ständigt
nya resmål att utforska uppskattas av allt fler. Detta vill Region Gotland och CMP ta del av genom att få
fler kryssningsfartyg att anlöpa Gotland.
-

Att vi i dag tillsammans med CMP och entreprenören Aarsleff har tagit det första spadtaget för
kryssningskajen är en oerhört viktig milstolpe som känns otroligt spännande och glädjande. Nu
ska vi tillsammans med besöksnäringen och näringslivet se till att hela Gotland är redo när
kryssningskajen invigs 2018, säger Björn Jansson, regionstyrelsens ordförande, Region Gotland.

Region Gotland bygger kryssningskajen. CMP blir hyresgäst och ansvarar även för driften av den. CMP
ska också hjälpa till att sälja in Gotland som destination.
-

Vi har lång erfarenhet av att utveckla kryssningshamnar och marknadsföra destinationer. Att
kunna erbjuda våra kunder Visby som kryssningsdestination gör kryssningsrutterna i Östersjön
mer attraktiva. I framtiden räknar vi med 150 anlöp per år. Det är naturligtvis bra för oss men
bidrar också till att utveckla turismen på Gotland. Det ser vi verkligen fram emot, säger Johan
Röstin, vd för Copenhagen Malmö Port AB.

En viktig aspekt är den miljöpåverkan kryssningsverksamheten har på Östersjön.
-

För både oss och CMP är det viktigt att hållbarhetsfrågorna är i fokus. Fartygen ska kunna
tömma sitt avloppsvatten i en utjämningsbassäng för att därifrån pumpas vidare till
reningsverket. Slammet kan sedan användas i biogasproduktionen här på Gotland. På så sätt
bidrar vi till att avlasta Östersjön från ytterligare nedsmutsning, säger Patric Ramberg, teknisk
direktör och projektägare, Region Gotland.

För vidare information, vänligen kontakta:
Patric Ramberg, teknisk direktör och projektägare, Region Gotland
Tel: +46 (0)498 26 93 61, e-post: patric.ramberg@gotland.se
Johan Röstin, VD Copenhagen Malmö Port AB,
Tel: +46 (0)40 680 41 00, e-post: johan.rostin@cmport.com
Mer information: gotland.se/kryssning

