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Trafikken mellem Ystad og Rønne har aldrig været større 
 

Rederiet Færgens trafiktal for 2015 åbenbarer alle tiders rekord for antallet 
af overførte personbiler mellem Ystad og Rønne.  
 
2015 var et særdeles godt år for turismen på Bornholm. Faktisk har interessen for klippeøen aldrig 
været større bedømt på rederiet Færgens netop offentliggjorte trafiktal for 2015. Det primære 
trafikparameter i form af antallet af overførte personbiler er således højere end nogensinde.  
 
I alt blev 312.833 personbiler overført mellem Ystad og Rønne, hvilket er den mest benyttede 
færgerute til Bornholm. Der er tale om en stigning på 4 procent i forhold til 2014.  
 
”Destination Bornholm og øens øvrige turismeaktører er lykkedes med at fortælle historien om, at 
Bornholm i høj grad har noget at byde på også uden for højsæsonen. Vi kan se ud af trafiktallene, 
at trafikken fordeler sig mere jævnt over året end normalt, og at højsæsonen dermed er blevet 
længere,” siger Lindy Kjøller, der er salgs- og marketingchef hos Færgen.  
 
Også på ruterne fra Køge og tyske Sassnitz er der fremgang at spore sammenlignet med 2014. På 
ruten mellem Køge og Rønne blev der i 2015 overført 14.585 personbiler, hvilket er en stigning på 
2,3 procent i forhold til 2014. På ruten mellem Sassnitz og Rønne lyder årets totaltal på 29.214 
overførte personbiler, hvilket er en stigning på 6,1 procent sammenlignet med 2014. Ikke mindst 
stigningen i antallet af tyske turister vækker begejstring hos Færgen. 
 
”Efter i en årrække at have søgt andre steder hen er de tyske turister vendt tilbage til Danmark og 
især til de danske øer. Det er ikke mindst sket på grund af en stor marketingindsats fra Destination 
Bornholm på det tyske marked. Tendensen bliver bakket op i vores positioneringsundersøgelser, 
hvoraf det fremgår, at tyskernes kendskab til både Bornholm og færgeruten fra Sassnitz er 
stigende,” fortæller Lindy Kjøller.  
 
Den største vækst i årets trafiktal ligger imidlertid gemt et helt tredje sted. Således er antallet af 
fragtede busser mellem Ystad og Rønne steget med hele 54,3 procent sammenlignet med 2014. 
Dette skyldes i høj grad oprettelsen af Rute 700, der via John’s Turistfart og BornholmerFærgen 
fragter gående passagerer mellem Bornholm og København i lighed med Bornholmerbussen.  
 
Færgen og Destination Bornholm samarbejder blandt andet om at promovere Folkemødet, 
Bornholms Kulturuge, Outdoor-ugen, kokkekonkurrencen Sol Over Gudhjem og Wonderfestiwall. 
Alle med det formål at trække flere turister til øen og skabe yderligere udvikling. Derudover 
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samarbejder parterne om salg af endagsture, pakkerejser og andre tilbud via webportalen Dansk Ø-
ferie. 
 
Billedtekst: Der var trafikrekord på færgeruten mellem Ystad og Rønne i 2015. Foto: Færgen.    
 
For yderligere oplysninger kontakt salgs- og marketingchef hos Færgen Lindy Kjøller på  
20 33 50 44 eller likj@faergen.dk.  
 
For pressebilleder, pressetekster eller ved andre spørgsmål kontakt Allan Priess Poulsen hos 
EHRENBERG Kommunikation på 53 70 51 38 eller ap@ehrenberg-kommunikation.com.  


