
TRK mandag 5. november 2018 



Rønne - Køge Oktober 2018 Sidste år Ændring i %

Antal afgange 64                    62                        3,2%

Antal personbiler 1.647               1.309                   25,8%

Antal passagerer 6.083               4.833                   25,9%

Antal busser 1                      7                          -85,7%

Antal løstrailere 2.822               2.363                   19,4%

Antal lastbiler 468                  442                      5,9%

Produktionstal for oktober 2018 



Produktionstal for oktober 2018 

M/F Hammershus kan håndtere flere løstrailere end den tidligere 
færge. Samtidig er håndteringstillæg for løstrailere reduceret 
med 80% pr. 1. september 2018, hvilket fremmer efterspørgslen på 
dette produkt. 

Der var planlagt 62 færgeafgange i september 2018 med M/F 
Hammershus og alle blev sejlet. 

Der var i alt 8 forsinkelser, hvor 6 forsinkelser var forårsaget af 
ekstrem vejrlig med vindstyrker over 23 m/s.  

I oktober 2018 var 1,6% af afgangene forsinket med 10-20 min., 1,6% 
forsinket med 20-40 min., 3,2% forsinket med 40-60 min. og 4,8% 
forsinket med 60-120 min. 



Produktionstal for oktober 2018 

Rønne - Sassnitz Oktober 2018 Sidste år Ændring i %

Antal afgange 38                   24                  58,3%

Antal personbiler 2.270              1.450             56,6%

Antal passagerer 7.207              4.800             50,1%



Produktionstal for oktober 2018 

Rønne - Ystad Oktober 2018 Sidste år Ændring i %

Antal afgange 240                  206                      16,5%

Antal personbiler 29.668             26.625                 11,4%

Antal passagerer 116.226           104.917               10,8%

Antal busser 350                  97                        260,8%

Antal løstrailere 215                  366                      -41,3%

Antal lastbiler 342                  527                      -35,1%



Produktionstal for oktober 2018 

Der var planlagt 254 hurtigfærgeafgange i oktober 2018, hvor 14 
afgange måtte aflyses pga ekstrem vejrlig.  
 
Erstatningsfærgen Povl Anker har været indsat jf. 
kontraktbetingelserne og sejlede også til Køge, da Ystad Havn 
meddelte, at der ikke var adgang.  

Fjernbusruten ”Kombardo Expressen” Rønne – København har været med på 
alle færgeafgange, hvilket har medført en stigning i antal overførte 
busser. 

Operatøren har i oktober 2018 forsøgt, at samle godstrafikken på de 
kontraktbestemte sene fragtafgange mandag til torsdag, hvorfor 
godstrafikken på Rønne – Ystad er faldet. 

I oktober 2018 var 2,0% af afgangene forsinket med 10-20 min., 0,8% 
forsinket med 20-40 min. og 0,4% forsinket med 40-60 min.  
 
7 af de 8 forsinkelser skyldes ekstrem vejrlig. 



Data for den retningsbestemte pris, perioden 1. september til 23. 
oktober 

• Gennemsnitsprisen er i perioden 358 kroner  
 



Data for den segmentbestemte pris, perioden 1. september til 
23. oktober 

• Den gennemsnitlige pris for bornholmere er 308 
kroner 
 

• Bornholmere rejser i perioden 19% billigere end 
andre  

 



Bornholmere booker i perioden 14 dage tættere på afgang 
 end andre  

 

Data vedrørende booking tidspunkt,  
perioden 1. september til 23. oktober 



Data for det retningsbestemte rejsemønster, 1. september til 
23. oktober 



 
 

     
 

1. Fra Rønne kl. 06:30 (24,3%) til en gennemsnitpris på 
248,- 
2. Fra Ystad om søndagen (18%) til en gennemsnitpris på 
352,- 
3. Fra Rønne om fredagen (12,6%) til en gennemsnitpris på 
343,- 

 
• Alle andres 3 største rejse tider 
 

1. Fra Rønne om søndagen (16,5%) til en gennemsnitpris på 
475,- 
2. Fra Rønne kl. 10:30 (16,2%) til en gennemsnitpris på 
425,- 
3. Fra Ystad kl: 12:30 (16,1%) til en gennemsnitpris på 
359,- 

 
 

• Bornholmere rejser på tidspunkter, hvor der er mindre 
efterspørgsel og priserne derfor er billigere 

  
• En øget volumen af turister og sommerhusejere til Bornholm, 

vil forstærke dette billede 
        
 



Data for den retningsbestemte pris - oktober 

• Gennemsnitsprisen er i perioden faldet til 318 kroner  
 



Data for den segmentbestemte pris - oktober 

• Den gennemsnitlige pris for bornholmere er 
faldet til 262 kroner 

 
• Den gennemsnitlige pris for bornholmere er 
nu 24% billigere end for andre 

 



• Bornholmere booker i oktober 10 dage senere end andre 
 
• Planlægningshorisonten er faldet til 39 dage i oktober 
 

Data vedrørende booking tidspunkt - oktober 



1 – Rønne-Ystad ruten 
  

  September Oktober I alt 
1) Antal planlagte afgange 240 254 492 
1) Afgange forsinket mere end 10 min. ved ankomst 10 5 15 
1) Afgange forsinket mere end 20 min. ved ankomst 10 5  15 
1) Afgange forsinket mere end 40 min ved ankomst 12 2 17 
1) Afgange forsinket mere end 60 min ved ankomst 2 1 3 
1) Antal aflysninger (både berettigede og i strid med kontrakten) 

16 14 30 
1) Antal ikke kontraktmæssige aflysninger 0 0 0 
1) Antal kontraktmæssige aflysninger pga. vind over 16 m/sek. eller 

bølgehøjde over 3 m 
16 14 30 

2 – Rønne-Køge ruten 
  

  September Oktober I alt 

1) Antal planlagte afgange 59 62 121 

1) Afgange forsinket mere end 10 min. ved ankomst 3 1 4 
1) Afgange forsinket mere end 20 min. ved ankomst 4 1 5 
1) Afgange forsinket mere end 40 min ved ankomst 4 2 6 
1) Afgange forsinket mere end 60 min ved ankomst 3 3 6 
1) Afgange forsinket mere end 120 min ved ankomst 2 0 2 
1) Antal  aflysninger  0 0 0 
1) Antal ikke kontraktmæssige aflysninger 0 0 0 

Regularitet perioden september-oktober 2018 



Opfølgning øvrige forhold og opfølgning 
af 13. september møde. 

• Ystad Havn 
 

• Aflysningstidpunktet skal fremskydes for planlægning 
 

• 10 turskort lanceret for privat og pendler for 
erhverv 
 

• Udvidet adgang for fragt på Rønne – Ystad 
 

• Buspriser reduceret og kontoordning indført 
 

• Dialog med pakke-rejseoperatører 
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