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Trafiken mellan Ystad och Rønne har aldrig varit större
Det danska rederiet Færgens trafiksiffror för 2015 visar rekordsiffror för
antalet överfarter av personbilar mellan Ystad och Rønne. Trafiken på linjen
har aldrig varit större.
2015 var ett mycket bra år för turismen på den danska ön Bornholm. Faktum är att
intresset för den klippiga ön strax söder om Skåne aldrig har varit större, enligt rederiet
Færgens nyligen släppte trafiksiffror för 2015. Där framgår tydligt att antalet personbilar
på överfarten mellan Ystad och Rønne är högre än någonsin.
Totalt sett färdades 312 833 personbilar med Færgen mellan Ystad och Rønne, vilket är
en ökning med 4 procent jämfört med 2014.
”Destination Bornholm och öns övriga aktörer inom turismen har lyckats berätta historien
om Bornholm och allt ön har att erbjuda för både svenskar och danskar, även utanför
högsäsongen. Vi kan utläsa av trafiksiffrorna att trafiken fördelas jämnare över året
normalt, och på så sätt förlängs högsäsongen.” säger Lindy Kjøller, försäljnings- och
marketingchef på Færgen.
Totalt har 1 330 021 passagerare rest mellan Ystad och Rønne, vilket innebär en ökning
med 1,3% jämfört med föregående år.
Den största ökningen av färjeöverfarter mellan Ystad och Rønne står busstrafiken för.
Antalet bussöverfarter har ökat med hela 54,3 procent jämfört med 2014, totalt färdades
2040 busslaster på sträckan.
Även lastbilstrafiken mellan Ystad och Rønne har ökat med dryga fem procent jämfört
med 2014, vilket ger en indikation om ökad näringsverksamhet på ön, samt att allt fler
lastbilstransporter väljer överfarten via Ystad, istället för direktlinjen mellan danska Køge
och Rønne. Totalt 8977 lastbilar tog under 2015 turen mellan Ystad och Rønne.

På Bornholm är turismnäringen en betydande verksamhet och ön har mycket att erbjuda
sina besökare. Bland annat finns här varierande natur med allt från branta klippor att
bergsklättra i, till kritvita sandstränder att surfa vid, Nordeuropas största borgruin
Hammershus, ett rikt ekologiskt matutbud med ett flertal gourmetrestauranger samt
fantastiska förhållanden för en aktiv semester.

Bildtext: Det slogs trafikrekord på färjeöverfarten mellan Ystad och Rønne under 2015. Foto: Færgen.
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