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Uvildig rapport konkluderer, at
Scandlines fastholder stor del af trafikken
på Rødby-Puttgarden
En ny uvildig rapport bestilt af de tyske myndigheder konkluderer, at Scandlines
fastholder en betydelig del af både fragt- og personbilstrafikken, hvis en fast
forbindelse en dag måtte åbne på Femern Bælt.
I forbindelse med den tyske godkendelsesproces for den faste forbindelse på
Femern Bælt bad den tyske godkendelsesmyndighed konsulentvirksomheden
PwC om at udarbejde en analyse af forretningsgrundlaget for rederiet
Scandlines efter åbningen af en Femern-tunnel. PwC vurderer i rapporten, at
Scandlines i 2030 vil transportere 40 procent af de samlede fragtenheder og
30 procent af alle personbiler, der ønsker at krydse Femern Bælt. Hvad angår

personbiler, er det primært grænsehandelstrafikken, som Scandlines vil
fastholde. Rapporten konkluderer ligeledes, at Scandlines har en stærk
tilpasningsevne i konkurrence med en tunnel, og at Scandlines ved
nedskalering af driften kan spare omkostninger og dermed fortsat være
absolut rentabel.
Analysen understøtter dermed Scandlines’ hensigt om at sejle videre på
Rødby-Puttgarden.
”Vi er glade for, at de tyske godkendelsesmyndigheder ikke blot tager de
dansk bestilte rapporter for gode varer men derimod har valgt at få
udarbejdet en uvildig rapport. Vi har nu i ti år gjort opmærksom på, at vi
sejler videre og forventer at få en ganske fornuftig forretning ud af at
fokusere på det prisfølsomme fragtsegment samt på grænsehandel.
Rapporten bekræfter os kun i denne overbevisning. Forhåbentlig betyder den
uvildige rapport, at man fra danske side i højere grad anerkender, at vi sejler
videre, og at det for at sikre fair konkurrencevilkår blandt andet er vigtigt at
vores kunder får en ordentlig vejadgang til havnen i Puttgarden, ” siger
Scandlines CEO Søren Poulsgaard Jensen.

Om Scandlines
Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark
og Tyskland. Scandlines driver to færgeruter med høj kapacitet og frekvens samt
en grøn vision for fremtiden.
Kerneforretningen består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til
både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at
skabe værdi for kunderne om bord på færgerne såvel som i Scandlines’ butikker.
Med over 43.000 afgange på 8 færger transporterede Scandlines i 2018 i alt 7,4
millioner passagerer, 1,8 millioner personbiler og over 700.000 fragtenheder og
36.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.
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