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Scandlines dokumenterer trafikudvikling på Rødby-Puttgarden
Scandlines har på Transportministeriets anmodning redegjort for den faktiske pris- og
trafikudvikling på Rødby-Puttgarden.
Femern A/S udtaler i en pressemeddelelse den 23. april 2015, at Scandlines på ny har
rejst kritik af trafikprognosen for Femern Bælt-forbindelsen. Scandlines vil derfor gerne
gøre opmærksom på, at rederiet blot reagerer på Transportministeriets anmodning.
Ligeledes udtaler Femern A/S, at første kvartal 2015 underbygger Femern A/S’ prognose.
Vi må desværre konstatere, at Femern A/S fortsat har en dårlig forståelse af markedet.
Således voksede antallet af personbiler på Rødby-Puttgarden ganske vist med 9.000 i
første kvartal 2015 sammenholdt med første kvartal 2014. Men det skyldes primært, at
påskens store rejsedage ud af Danmark faldt i marts i år, mens de i 2014 lå i april.
Yderligere har Scandlines i 2015 kørt shoppingkampagner, der har gjort det muligt at
krydse Femern Bælt for blot 99 DKK t/r, hvilket generede en del ekstra trafik.
Shoppingkunderne udgjorde således 40 procent af alle biler i første kvartal 2015.
Scandlines glæder sig naturligvis over, at antallet af biler er vokset med 0,2 procent i 2014
og forventer også fremadrettet en årlig vækst på 0,5-1 procent. Vi anser dermed Femern
A/S’ prognose på 2,1 procent for at være for optimistisk. I årene 2000-2007 inden
finanskrisen oplevede Scandlines en vækst i biltrafikken på 0,8 procent årligt eksklusiv
shoppingkunder. I denne periode voksede shoppingkunderne fra 0 til 632.000 biler.

Om Scandlines
Scandlines blev grundlagt i 1998 og er et stort europæisk færgerederi. På tre korte
færgeruter med høj frekvens og kapacitet mellem Danmark, Sverige og Tyskland leverer
Scandlines en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder.
Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for vores kunder om bord på
færgerne såvel som i vores BorderShops.
I 2014 transporterede Scandlines 11,1 millioner passagerer, 2,5 millioner personbiler,
700.000 fragtenheder og 50.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden, Gedser-Rostock og
Helsingør-Helsingborg.
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