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1 Sammendrag 
 
Tilskuddet til nedsættelsen af taksterne på færgegods var på 23,9 mio. kr. for perioden 1. juni - 31. 

december 2015 og ca. 40 mio. kr. i 2016, dvs. ca. 3,3 mio. kr. pr. måned. Fremover pristalsreguleres 

tilskuddet.  Hele tilskuddet er, i form af reducerede fragtrater, kanaliseret videre til dem der sender fragt 

med færgen, hvad enten der er tale om vognmænd eller produktionsvirksomheder, der sender deres 

egne fragtenheder med færgen. 

 

Fragtmængden er steget med 14 % fra 2014 til 2016 og med 8,6 % fra 2015 til 2016. En del af den 

stigende fragtmængde skyldes en positiv konjunkturudvikling i perioden, men det skønnes, at 11 % af 

den stigende fragtmængde skyldes de nedsatte fragtrater. Priselasticiteten (den relative 

mængdemæssige ændring som funktion af den relative prisændring) er beregnet til 0,2. Det betyder, at 

en prisreduktion på eksempelvis 10 % på kort sigt vil medføre en mængdestigning på 2 %. 

 

Som vægtet gennemsnit mellem ruter, typer af enheder og med en given fordeling på tomme og fyldte 

fragtenheder faldt den gennemsnitlige listepris hos Færgen med ca. 1.005 kr. fra 1.877 kr. til 872 kr. i de 

først 12 måneder efter prisnedsættelsen sammenlignet med den foregående 12-måneders periode, altså 

en prisreduktion på knapt 54 %. 

 

De reducerede fragtrater har samtidigt medført en stigende fragtmængde. Forsigtigt vurderet har 

prisreduktionen i sig selv givet rederiet en øget fragtomsætning på cirka 3,5 mio. kroner. 

Marginalomkostningerne ved håndtering af den ekstra mængde gods er sandsynligvis begrænset, så 

derfor har de reducerede fragtrater medført en stigende indtjening til rederiet af nogenlunde samme 

omfang. 

 

De virksomheder, der selv med egne biler står for transporten af gods, har indkasseret denne fulde 

reduktion i fragtraterne.  Det er imidlertid relativt få virksomheder, der selv står for transporten. I de 

fleste tilfælde er fragten udliciteret til en vognmand. I disse tilfælde er der tale om en forhandling mellem 

vognmand og virksomhed om fordelingen af fordelen af de reducerede færgefragtpriser. 

 

I mange tilfælde udgør omkostningerne til færgefragt kun en marginal andel af de samlede transport- 

og håndteringsomkostninger. I disse tilfælde har virksomhederne svært ved at registrere nogen effekt 

på deres fragtpriser af det forøgede fragttilskud. I andre tilfælde sender virksomheder store 

fragtmængder i hele vogntog, og i disse tilfælde har virksomhederne nemmere ved at forhandle sig til 

en markant rabat hos speditør/vognmand.  

 

I runde tal transporteres der 41.000 fragtenheder til og fra Bornholm på årsbasis (2016). Heraf er 

29.000 enheder fyldte og knapt 12.000 tomme. Der går flere tomme trailere fra Bornholm end til 

Bornholm. En del af de ”tomme” går retur med emballage, og i disse tilfælde er det handels- og 

produktionsvirksomhederne, der må betale for denne transport. Samlet set går der ca. 3.000 enheder 

årligt retur med tom emballage. De øvrige tomme fragtenheder er i princippet ”vognmandens problem”. 

Det betyder at vognmændene nødvendigvis må lægge omkostningerne til de tomme returvogne oven i 

den generelle fragtpris.  
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Øens store fragtkøbere (18 udvalgte virksomheder) er blevet interviewet, og disse virksomheder står 

for årligt i alt 13.300 lastenheder (inkl. 1.100 vogne med tom returemballage, som de selv betaler for). I 

gennemsnit har disse virksomheder opnået en prisreduktion på 1.000 kr./enhed.  Det vil sige, at de har 

opnået en samlet prisreduktion på ca. 13,3 mio. kr.  

 

De øvrige virksomheder står for - enten ved indkøb eller salg af varer - den øvrige færgegodstransport. 

Det betyder, at de øvrige virksomheder får sendt ca. 18.800 fragtenheder til eller fra Bornholm, inkl. 

enheder til tom returgods. Hvis det lidt optimistisk antages, at disse (mindre) virksomheder kan 

forhandle de samme fragtrater hjem som øens store fragtkøbere, så har disse virksomheder opnået en 

prisreduktion på i alt ca. 18,8 mio. kr. Det betyder, at fragtkøbere (handels- og 

produktionsvirksomheder på og uden for Bornholm) i alt maksimalt har fået en reduktion i 

fragtomkostningerne på ca. 32 mio. kr.  Det medfører så omvendt, at vognmænd/speditører på og uden 

for Bornholm har fået reduceret deres omkostninger/forbedret deres indtjening med ca. 8 mio. kr./år 

(den del af de reducerede fragtomkostninger, der ikke umiddelbart er givet videre til fragtkøberne). 

 

I praksis er det imidlertid ikke sandsynligt, at de øvrige (mindre) fragtkøbere har kunnet forhandle 

samme fragtprisreduktion som øens store fragtkøbere. En spørgeskemaundersøgelse blandt 87 af øens 

virksomheder (der repræsenter 9 % af den private beskæftigelse og 12 % af den samlede fragtmængde 

på Bornholm) viser, at disse virksomheder i heldigste fald har opnået en prisreduktion på 430 

kr./fragtenhed. Det betyder at gruppen af ”øvrige virksomheder”, mere realistisk har opnået en 

reduktion i de samlede fragtomkostningerne på ca. 8,1 mio. kr. og under disse forudsætninger har 

erhvervslivet (”de store” og ”de øvrige” fragtkøbere) på og uden for Bornholm altså fået en reduktion i 

fragtomkostningerne på ca. 21 mio. kr.  Det betyder så omvendt, at vognmænd/speditører på og uden 

for Bornholm har fået reduceret deres fragtomkostninger/forbedret deres indtjening med knapt 19 mio. 

kr./år.   

 

De lavere fragtpriser kan dog have medført en lavere udnyttelse af de fyldte trailere (de lavere 

fragtomkostninger gør det mindre rentabelt at bruge lang tid på pakning af bilerne). En lavere 

udnyttelse af trailerne vil – alt andet lige – medføre en lavere indtjening for vognmændene. Når 

vognmændene bruge kortere tid til opsamling af gods og pakning af bilerne kan en afledt effekt af 

fragtprisnedsættelsen være, at fragtkøberne har fået en mere fleksible forsendelse af godset. 

 

Af de 40 mio. kr. der i 2016 er givet i fragttilskud vurderes mellem 32 mio. kr. (et meget optimistisk 

skøn) og 21 mio. kr. (et mere realistisk skøn) at være givet videre til fragtkøberne.  

  

Det er meget vanskeligt at opgøre, i hvilket omfang støtten er kommet Bornholm til gavn.  Som minimum 

er ca. 5,5 mio. kr. gået til reduktion af fragtomkostninger hos slagteriet og hos dagligvarekæderne. En 

reduktion, der ikke umiddelbart/direkte fører til lavere priser/større overskud på Bornholm. Hertil 

kommer mellem 2,8 og 6,6 mio. kr., der er gået til forbedret indtjening blandt udenøs vognmænd.   
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2 Indledning 

Ved udgangen af 2015 besluttede Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm at iværksætte en 

analyse af effekterne af godstakstnedsættelsen. Analysen koncentreres om de direkte virkninger på kort 

sigt. Har der været effekt på den samlede fragtmængde? Hvordan er nedsættelsen fordelt mellem købere 

og sælgere af fragtydelser? Hvorledes er nedsættelsen blevet fordelt mellem store og små 

virksomheder? 

Der blev effektueret en markant nedsættelse af Færgens listepriser på lastbiler og trailere på ruterne R-

K og R-Y pr. 1. juni 2015. For de 7 måneder i 2015 lød bevillingen på knapt 24 mio. kr. til 

takstnedsættelser. I 2016 er bevillingen på 40 mio. kr. Bevillingen pristalsreguleres i årene derefter.  

Formålet med denne analyse er at afdække, hvilke grupper af aktører på og udenfor Bornholm, som har 

fået andel i dette tilskud. Vi har valgt en tilgang, hvor vi udvikler indikatorer på betydningen af 

fragtprisnedsættelsen på baggrund af en kombination af kvalitative og kvantitative data. 

Der er gennemført en interview- og spørgeskemabaseret analyse, der har til formål på en systematisk 

måde at indsamle især det bornholmske erhvervslivs vurdering af effekterne af den gennemførte 

reduktion i fragtpriserne. Dette materiale benyttes til at estimere, hvorledes tilskudsmillionerne 

fordeler sig på forskellige typer af aktører på og udenfor øen. 

Der er gennemført interviews med de fleste af øens vognmænd, 

Der er gennemført interviews med en række af øens store virksomheder/fragtkøbere. 

Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 87 af øens øvrige fragtkøbere.  

I Bilag 1 er der en nærmere redegørelse for undersøgelsens metode og dataindsamling.  
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3 Udvikling i fragtmængder 

Nedenfor ses udviklingen i fragtmængder på henholdsvis Rønne-Køge og Rønne-Ystad i perioden 2013 

til 2016, det vil sige umiddelbart før og efter den gennemførte reduktion i fragtraterne  

 

Figur 1 Trailere og lastbiler på ruterne Rønne-Køge Rønne-Ystad i alt pr. halvår 2013-2016 

 

Kilde: Baseret på data fra Danmark Statistik til og med juni 2016 – suppleret med tal fra Færgen juli-september 

2016. Okt.-dec. 2016 er estimeret.  

 

Antallet for 2016 er estimeret på baggrund af det faktisk registrerede antal køretøjer frem til 

september 2016. Det er forudsat, at antallet af overførte fragtenheder de sidste 3 måneder af 2016 vil 

ligge lidt over de tilsvarende måneder for 2015 ligesom i de første 9 måneder af 2016. I alt forventes 

det samlede antal trailere + lastbiler at komme op på i alt ca.  41.000 i 2016.    
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Figur 2 Antal fragtenheder (trailere og lastbiler) på ruterne R-K og R-Y i alt pr. måned 2013-2016 

 

Kilde: Som Figur 1. 

Det fremgår af Figur 2, at antallet af overførte fragtenheder til/fra Bornholm i næsten alle måneder fra 

og med fragtprisnedsættelsen i juni 2015 og til og med september 2016 lå over den tilsvarende måned 

året før.1  Selv om der har været en konjunkturstigning i 2015 og 2016, så giver Figur 2 dog anledning 

til at antage, at der er en årsagssammenhæng mellem prisnedsættelse pr. 1. juni 2015 og stigningen i 

de antal overførte enheder.  

Tabel 1 Trailere og lastbiler på ruten Rønne-Køge, 2013 - 2016 

Antal - Køge-ruten 2013 2014 2015 2016 est 

Lastvogne uden anhænger 1.904 1.657 1.619 2.287 

Lastvogne med anhænger 1.177 1.208 845 977 

Sættevogne med forvogn 1.822 2.059 2.576 2.503 

Sættevogne uden forvogn 22.093 22.432 23.717 25.939 

I alt R-K 26.996 27.356 28.757 31.706 

Kilde: Som Figur 1. 

Fordelingen på de fire typer af fragtenheder i 2. halvår af 2016 forudsættes at være/blive den samme 

som i 1. halvår af 2016, hvor fordelingen i skrivende stund er (var) kendt fra Danmarks Statistik. Dette 

gælder både for Tabel 1 og Tabel 2.   

 

                                                             
1 Den eneste undtagelse var januar 2013, hvor mængden var større end i januar 2016. 
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Tabel 2 Trailere og lastbiler på ruten Rønne-Ystad, 2013 - 2016 

Antal - Ystad-ruten 2013 2014 2015 2016 est 

Lastvogne uden anhænger 2.022 1.895 2.032 2.080 

Lastvogne med anhænger 576 564 397 392 

Sættevogne med forvogn 2.066 1.864 1.993 2.275 

Sættevogne uden forvogn 3.843 4.205 4.555 4.547 

I alt R-Y 8.507 8.528 8.977 9.294 

Kilde: Som Figur 1. 

 

Tabel 3 Antal trailere og lastbiler på begge ruter, 2013 – 2016  

Antal - i alt, 2 ruter 2013 2014 2015 2016 est 

Lastvogne uden anhænger 3.926 3.552 3.651 4.367 

Lastvogne med anhænger 1.753 1.772 1.242 1.369 

Sættevogne med forvogn 3.888 3.923 4.569 4.778 

Sættevogne uden forvogn 25.936 26.637 28.272 30.486 

I alt, 2 ruter 35.503 35.884 37.734 41.000 
Stigning i forhold til året 
før  1,1% 5,2% 8,7% 

Kilde: Som Figur 1. 

 

Fyldte og tomme fragtenheder 

En særlig problemstilling vedr. fragt til og fra Bornholm vedrører forholdet mellem fyldte og tomme 

fragtenheder. Generelt fragtes der mere færgegods til Bornholm end fra Bornholm, og alene af den 

grund kan tomme fragtenheder ikke undgås. Men også i forbindelse med fragt til Bornholm er det i et 

vist omfang nødvendigt at transportere tomme fragtenheder. En del af de såkaldte tomme 

fragtenheder er i virkeligheden ikke tomme, men indeholder returemballage (primært fra 

dagligvarehandlen, men også i andre tilfælde er det nødvendigt for nogle af de erhvervsdrivende at 

returnere tom emballage). I disse tilfælde er det handels- og produktionsvirksomhederne, der må 

afholde disse fragtomkostninger.  I andre tilfælde er det i første omgang vognmændene, der må 

afholde omkostningerne til de tomme vogne, men disse omkostninger lægges så vidt det er muligt over 

på de ordinære fragtpriser.  

Om der efter reduktion i fragtraterne er sket et fald i andelen af fulde enheder ved vi p.t. ikke2, men det 

                                                             
2 Andelen af fulde enheder kan variere lidt fra år til år, fra måned til måned og fra rute til rute. Det er muligt at 
beregne et vægtet gennemsnit for andelen af fulde fragtenheder, og denne andel er rimelig konstant. Det er vores 
vurdering, at andelen ligger lidt lavere i 2016 (ca. 71%) end historisk set, jf. Transportministeriet (2012) og CRT 
(2013), hvor andelen var godt 72%. Denne antagelse understøttes også af udsagn fra flere af de interviewede 
vognmænd.   
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vil være den sandsynlige udvikling. Prisnedsættelsen (jf. senere afsnit) var større på tomme enheder 

end på fulde enheder. Dette vil alt andet lige medføre en stigning i andelen af tomme enheder. 

I forbindelse med fordeling af gevinsten ved reduktion af fragtraterne er det imidlertid væsentligt at 

skelne mellem forskellige ”typer” af tomme fragtenheder. En type er ”Tom retur”, det vil sige vogne, 

der kører retur med tom emballage. En anden type er ”tom tomme”, altså vogne, der overføres helt 

tomme med færgen. Vogne, der kører med tom returemballage, har i øvrigt et mindre omfang end 

tidligere, idet returemballage fra bl.a. dagligvarehandelen fylder mindre end tidligere. Sondringen 

mellem de to slags tomme fragtenheder er væsentlig, fordi vognmændene selv betaler for de ”helt 

tomme” fragtenheder, hvorimod fragtkøberne betaler for overførsel af tom returemballage. 

Alt i alt er ca. 29 % (svarende til godt 11.800 fragtenheder) tomme. Baseret på udsagn fra vognmænd 

og dagligvarehandlen udgør andelen af de tomme fragtenheder, der kører med tom returemballage, ca. 

en fjerdedel, svarende til knapt 3.000 fragtenheder i 2016. Omkostningerne til returnering af disse 

enheder (og dermed også gevinsten ved fragtprisreduktionen) går til virksomhederne og ikke til 

vognmændene.    

Tabel 4 Antal fyldte og tomme fragtenheder til og fra Bornholm (estimat, 2016) 

  
TIL 

Bornholm 
FRA 

Bornholm 
I alt 

I alt 
pct. 

Fyldte fragtenheder (60% -- 40%) 17.489 11.659 29.148 71 

Tomme fragtenheder inkl. tom retur 3.011 8.841 11.852 29 

I alt 20.500 20.500 41.000 100 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Transportministeriet (2012) og CRT (2013)  

Nedenfor er foretaget en beregning af den gennemsnitlige besparelse pr. enhed (ud fra fordelingen på 

fragtruter), og derefter er den samlede besparelse blevet beregnet. Når denne beregning er af 

interesse, er det fordi det er de virksomheder, der har behov for at sende tom returemballage, der må 

betale for denne fragt, hvorimod udgiften til de ”helt tomme” trailere i første omgang er vognmandens 

problem.  

Tabel 5 Fyldte, tomme retur og helt tomme fragtenheder: Mængder, besparelse pr. enhed og samlet 
besparelse (2016) 

  Antal 
Pct. af 
antal 

Besparelse 
pr. enhed 

Besparelse, 
mio. kr. 

Besparelse, 
fordeling i pct. 

Fyldte fragtenheder 29.148 71 1020 29,7 72 

Tom retur1 3.000 7 982 2,9 7 

Fyldte + tom retur 32.148 78 1017 32,7 79 

Helt tomme 8.852 22 982 8,7 21 

I alt 41.000 100 1009 41,4 100 
       
Helt tomme+tom 
retur 11.852 29 982 11,6 28 

Kilde: Omfang af tom retur er estimeret ved interview med gruppen af store fragtkøbere samt på baggrund af 

Transportministeriet (2012) og CRT (2013). 
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4 Oversigt over officielle og realiserede fragtrater 

I dette afsnit ses der på det forøgede tilskud til Bornholm til nedsættelse af fragtomkostningerne samt 

på udviklingen i de deraf afledte ændringer i de officielle fragtrater. Endelig beregnes den samlede 

realiserede færgefragtomsætning.  

4.1 Statsligt tilskud til nedsættelse af fragtraterne  

Iflg. et aktstykke fra Transportministeriet som vedtaget af Folketinget d. 30/4 2015 blev der til de 

sidste syv måneder af året 2015 bevilget 23,9 mio. kr. til reduktion af færgegodstaksterne på ruterne 

R-K og R-Y. 3  

Ifølge Transportministeriet (2015) udgør det forhøjede tilskud til reduktion af godspriserne 39,9 mio. 

kr. i 2016 og 40,3 mio. kr. i 2017. Herefter reduceres beløbet i 2018 (da kontraktperioden kun løber 

frem til og med august) til 27,4 mio. kr.  

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L159) vedr. ”Nedsættelse af færgetakster for 

godstransport til og fra øer” fremsat d. 11. marts 2015 af daværende økonomi- og indenrigsminister 

(Morten Østergaard), at man har lagt 2013-tal til grund for beregning af finansieringsbehovet.  

Pengene til nedsættelse af godstaksterne på ruterne R-K og R-Y til/fra Bornholm kommer dog fra 

Transportministeriet.  Det fremgår af afsnit 4.1 af den offentliggjorte kontrakt mellem Færgen og 

Transportministeriet ved Trafikstyrelsen4, at operatøren (altså indtil videre Færgen) modtager 

billetindtægterne, herunder indtægter for godstransport. Hertil kommer, at operatøren bl.a. har 

indtægter fra trailerhåndtering.  

 

4.2 Officielle fragtrater pr. enhed 

Fra og med 1. juni 2015 blev fragtraterne til/fra danske øer efter beslutning fra Folketinget i foråret 

2015 nedsat med op til 80 % ekskl. trailerhåndtering og andre tillægsydelser på land.  Priserne for 

tomme lastbilenheder ekskl. trailer-håndtering blev nedsat med 80 % på ruterne R-K og R-Y, mens 

prisreduktionen var noget mindre for fyldte enheder, fx trailere, der er den mest betydende kørende 

enhed til gods på R-K i særdeleshed, men også på R-Y.  Prisen for trailerhåndtering blev nedsat en 

smule.  

De officielle fragtrater fremgår af publicerede prislister, hvor der er en opdeling af priserne i fire 

hovedgrupper efter typen af last-køretøjer. En tilsvarende 4-deling findes i de officielle månedlige 

statistikker over antallet af last-køretøjer pr. rute, altså R-K og R-Y. Dette benyttes efterfølgende 

(næste afsnit) til at beregne den samlede fragtomsætning.  Der er ligeledes en opdeling på tomme og 

fyldte enheder. Historisk har fordelingen af fyldte/tomme enheder ligget på 73,1 %/26,9 % på ruten 

                                                             
3 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20141/aktstykke/aktstk114/20141_Aktstk_afgjort114.pdf.  
Til vest-ruten til Samsø blev der til samme periode 1,7 mio. kr., dvs. 25,6 mio. kr. i alt. Til øst-ruten til Samsø blev 
der 3,9 mio. kr. iflg. https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=170615.  
4 http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-
Trafik/Faergetrafik/~/media/640D10E55AF748DEBDE580AFBE8F2297.ashx.  
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R-K og 69,2 %/30,8 % for ruten R-Y.5 De nævnte procenter er et vægtet gennemsnit for de to retninger 

under ét pr. rute.  

Tilskuddet til operatøren til den samfundsbegrundede færgebetjening pristalsreguleres iflg. 

kontrakten (Trafikstyrelsen, 2009, side 10-11). Man skulle derfor tro, at listepriserne fra Færgen (eller 

den givne operatør) ligeledes reguleres med den almindelig prisudvikling som afspejlet i 

forbrugerprisindekset.6  Dog forholder det sig tilsyneladende lidt anderledes, idet listepriserne steg 

mere end forbrugerpriserne, både i 2013 og i 2014, hvilket fremgår af Tabel 9.  Olieprisændringer kan 

spille ind på denne udvikling.  

Det forøgede fragttilskud udmøntes i en tillægskontrakt (Transportministeriet 2015). Heri specificeres 

det, at fragtraterne, excl. trailerhåndtering, på både Rønne – Køge og Rønne – Ystad skal reduceres 

med 80 %. Af Tabel 6 til Tabel 8 fremgår, at det kun er listepriserne for tomme trailere der reduceres 

med 80 % Når det forholder sig således skyldes det, at fragtraterne også omfatter en havneafgift til 

Rønne havn. Denne havneafgift udgør for en fyldt lastbil 667 kr. i 2016. Denne havneafgift er ikke 

omfattet af fragtprisnedsættelsen.    

Tabel 6 Listepriser, Rønne - Køge, 2015 - 2016 

Rønne-Køge Fuld Tom  
Priser før 1/6 2015   

Trailer, 10-14m 2247 1799 

Trailerhåndtering 400 400 

Trailer ex. håndtering 1847 1399 

Priser i 2016   

Trailer, 10-14m 1110 655 

Trailerhåndtering 380 380 

Trailer ex. håndtering 730 275 

Ændring i mængder   

Trailer, 10-14m -1137 -1144 

Trailerhåndtering -20 -20 

Trailer ex. håndtering -1117 -1124 

Ændring i procent   

Trailer, 10-14m -51% -64% 

Trailerhåndtering -5% -5% 

Trailer ex. håndtering -60% -80% 
Kilde: Prislister fra Færgen samt egne beregninger.  

 

                                                             
5 Baseret på oplysninger fra Trafikstyrelsen (2012) Tabel 7 side 27 vedr. året 2010 som gengivet i rapport fra 
CRT (2013) Tabel 5 side 21.  
6 Eller strengt taget nettoprisindekset, som er korrigeret for evt. ændringer i tilskud til prisreduktioner.  
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Tabel 7 Listepriser Rønne - Ystad, 2015 - 2016 

Rønne-Ystad Fuld Tom  
Priser før 1/6 2015   

Trailer, 10-14m 1632 1114 

Trailerhåndtering 532 532 

Trailer ex. håndtering 1100 582 

Priser 2016   

Trailer, 10-14m 1141 619 

Trailerhåndtering 505 505 

Trailer ex. håndtering 636 114 

Ændring i mængder   

Trailer, 10-14m -491 -495 

Trailerhåndtering -27 -27 

Trailer ex. håndtering -464 -468 

Ændring i procent   

Trailer, 10-14m -30% -44% 

Trailerhåndtering -5% -5% 

Trailer ex. håndtering -42% -80% 
Kilde: Prislister fra Færgen samt egne beregninger.  

Tabel 8 Listepriser, kr./enhed inkl. og ekskl. trailerhåndtering, 2015 - 2016 

Inkl. trailerhåndtering       

Fulde Før Efter Ændring Ændring % 

R-K 2247 1110 -1137 -51 

R-Y 1632 1141 -491 -30 

Inkl. trailerhåndtering     

Tomme Før Efter Ændring Ændring  

R-K 1799 655 -1144 -64 

R-Y 1114 619 -495 -44 

Ekskl. trailerhåndtering       

Fulde Før Efter Ændring Ændring % 

R-K 1847 730 -1117 -60 

R-Y 1100 636 -464 -42 

Ekskl. trailerhåndtering     

Tomme Før Efter Ændring Ændring % 

R-K 1399 275 -1124 -80 

R-Y 582 114 -468 -80 
Kilde: Prislister fra Færgen samt egne beregninger.  

Nedenfor i Tabel 9, ses prisudviklingen på Rønne – Køge over en længere periode (2012 - 2016) og i 

forhold til udviklingen i forbrugerprisindekset. 
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Tabel 9 Trailere og lastbiler på ruterne Rønne-Køge, kr. pr. enhed 2012-2016 

 
Kilde: Prislister fra Færgen suppleret med Forbrugerprisindeks iflg. Danmark Statistik samt egne beregninger.  

 

Figur 3 Listepriseksempel 2012-2016: Læsset trailer samt trailerhåndtering på ruten Rønne-Køge 

 

Kilde: Baseret på prislister for gods fra Færgen.   

Det fremgår af Tabel 9 samt Figur 3, at prisen for en fuld trailer fragtet én vej på ruten R-K (Rønne-

Køge) uanset retning faldt med 51% fra kr. 2.247 i de første fem måneder af 2015 til kr. 1.110 ekskl. 

moms inkl. kr. 380 for trailerhåndtering i de resterende måneder af 2015 samt i 2016.  

 

4.3 Beregnet fragtomsætning 

Fragtkøbernes omkostninger til færgefragt (og omvendt Færgens omsætning på færgefragt) afhænger 

af transportform, rute og mængde.   

De estimerede indtægter (opgivet i 1.000 kr.) er fremkommet ved at gange mængderne for hver af de 

to ruter med typiske listepriser for hver af fire hovedtyper af lastbilenheder og med en historisk 

fordeling på tomme og fyldte lastbilenheder. Mængderne for juli-december 2016 er skønnede.  

Da priserne blev ændret efter de første 5 måneder af 2015, må priser og mængder pr. rute ganges 

sammen pr. måned, hvorved fragtindtægterne pr. måned fremkommer. Fragtindtægterne pr. måned 

Tekst: 2012 2013 2014 2015.1-5 2016* 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16*

Forbrugerprisindeks 6768 6821 6860 6891 0,8% 0,6% 0,5%

Læsset trailer 10-14 m, R-K, kr. 2106 2189 2232 2247 1110 3,9% 2,0% 0,7% -51%

Tom trailer 10-14 m, R-K, kr. 1686 1757 1792 1799 655 4,2% 2,0% 0,4% -64%

Heraf trailerhåndtering, kr. 380 389 396 400 380 2,4% 1,8% 1,0% -5%

Læsset, ekskl. håndtering, kr. 1726 1800 1836 1847 730 4,3% 2,0% 0,6% -60%

Tom, ekskl. håndtering, kr. 1306 1368 1396 1399 275 4,7% 2,0% 0,2% -80%

* Samt fra 1.6.2015
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kan derefter lægges sammen til dele af år og hele år. Ved at dividere med fragtmængderne (antal 

trailer og lastbiler) fremkommer de realiserede fragtrater pr. rute og i alt for de to ruter under ét.  

Da fragtraterne sidst blev nedsat resulterede det i en mængdemæssig fremgang. Pr. 1. maj 2005 

nedsatte man således fragtpriserne med 30%, hvorefter godsmængden steg med ca. 9%. Da man pr. 1. 

juni 2015 nedsatte fragtpriserne resulterede det igen i en mængdemæssig fremgang. Ud fra de af 

Danmark Statistik publicerede tal fremgår det ikke, om andelen af tomme lastbilenheder steg efter 

prisnedsættelserne i hhv. 2005 og 2015. Men i 2015 var den relative prisreduktion på både R-K og R-Y 

større for de tomme end for de fyldte lastbilenheder (da der ikke betales havneafgift til Rønne Havn af 

de tomme lastbilenheder). Dette kan tænkes at have påvirket adfærden i retning af en større andel af 

tomme lastbilenheder.  

Af Tabel 10 fremgår det, at prisreduktionen som et vægtet gennemsnit for de to ruter er ca. 54 % 

(nederste linje i tabellen). Dette dækker over en gennemsnitlig prisreduktion på fyldte enheder på 50 

% og på tomme enheder på 65 %. Samtidigt har den mængdemæssige stigning været på 10-15 % 

varierende fra rute til rute og fra fragtenhedstype til fragtenhedstype.  

 

Tabel 10 Antal trailere og lastbiler, estimerede indtægter og beregnede gennemsnitspriser på ruterne 
Rønne-Køge og Rønne-Ystad, 2015 og 2016 

 

Kilde: Prislister fra Færgen samt egne beregninger.  

I 2014 blev der overført 35.884 lastbilenheder, og det vurderes, at der vil blive overført ca. 41.000 i 

2016. Den beregnede gennemsnitspris var på 1.875 kr. i 2014 og 871 kr. i 2016, ekskl. moms.  

Priser 

2015

Priser 

2015

Priser 

2016

Priser 

2016 Priser Priser Priser

Mæng-

der

Mæng-

der

Mæng-

der

Beløb, 

mio.

Beløb, 

mio.

Beløb, 

mio.

Køge-ruten

Før - 

fuld

Før - 

tom

Efter - 

fuld

Efter - 

tom

Ændring - 

fuld

Ændring - 

tom

Ændring - 

snit

Fulde 

2016

Tomme 

2016

Køge 

2016

Fulde 

2016

Tomme 

2016

Køge 

2016

1 Lastbil 1213 949 454 186 -759 -763 -760 1647 640 2287 -1,2 -0,5 -1,7

2 Lastbil med hænger 2745 2175 1006 427 -1739 -1748 -1742 703 274 977 -1,2 -0,5 -1,7

3 Sættevogn 2162 1678 820 329 -1342 -1349 -1344 1802 701 2503 -2,4 -0,9 -3,4

4 Trailer 2247 1799 1110 655 -1137 -1144 -1139 18676 7263 25939 -21,2 -8,3 -29,5

2181 1740 1037 588 -1144 -1151 -1146 22828 8878 31706 -26,1 -10,2 -36,3

72% 28% 100%

2015 2015 2016 2016 Priser Priser Priser

Ystad-ruten

Før - 

fuld

Før - 

tom

Efter - 

fuld

Efter - 

tom

Ændring - 

fuld

Ændring - 

tom

Ændring - 

snit

Fulde 

2016

Tomme 

2016

Ystad 

2016

Fulde 

2016

Tomme 

2016

Ystad 

2016

1 Lastbil 784 480 400 94 -384 -386 -385 1498 582 2080 -0,6 -0,2 -0,8

2 Lastbil med hænger 1665 1003 864 197 -801 -806 -802 282 110 392 -0,2 -0,1 -0,3

3 Sættevogn 1489 924 750 181 -739 -743 -740 1638 637 2275 -1,2 -0,5 -1,7

4 Trailer 1632 1114 1141 619 -491 -495 -492 3274 1273 4547 -1,6 -0,6 -2,2

1491 806 919 329 -573 -476 -542 6320 2974 9294 -3,6 -1,4 -5,0

2015 2015 2016 2016 2015-16 2015-16 2015-16 68% 32% 100%

Før - 

fuld

Før - 

tom

Efter - 

fuld

Efter - 

tom

Ændring - 

fuld

Ændring - 

tom

Ændring - 

snit

Fulde i 

alt

Tomme 

i alt

I alt 

2016

Fulde i 

alt

Tomme 

i alt

I alt 

2016

Begge ruter 2032 1505 1011 523 -1020 -982 -1009 29148 11852 41000 -29,7 -11,6 -41,4

Gennemsnit 1879 <--- 870 <--- ----------------> -1009 71% 29% 100% 72% 28% 100%

Prisændring %, fulde, tomme og gn.snit -50% -65% -54% 2963 Ændring Ændring Ændring

Tom retur, est. -50% -65% -54%



 

17 
 

De første 12 måneder efter prisnedsættelsen var perioden juni 2015 til og med maj 2016. Mængderne 

steg med 9,3 % i perioden juni 2015-maj 2016 sammenlignet med de foregående 12 måneder. 

Af den sidste kolonne ses det beregnede omsætningstab for rederiet som følge af reduktionen i 

fragtraterne. Isoleret betragtet har prisreduktionen medført et omsætningstab på 41,4 mio. kr. Man 

kan derfor sige, at rederiet ”i princippet” har delt det samlede fragttilskud ud til fragtkøberne. Dette er 

dog med det forbehold, at prisreduktionen jo i sig selv har medført efterspørgsel og dermed en 

stigende omsætning på færgefragt. Mere herom i det følgende afsnit. 

Med virkning fra det ny færgeudbud (september 2018) reduceres prisen for håndtering af løse 

trailere. I forhold til den oprindelige pris (før juni 2015) reduceres priserne med 80 %. Prisen blev fra 

juni 2015 reduceret med 5 %, så der vil altså blive gennemført en yderligere prisreduktion på 75 % af 

den oprindelige pris.  Prisen for håndtering af løse trailere vil til den tid blive cirka 106 kr./trailer på 

Rønne/Ystad og cirka 80 kr./trailer på Rønne/Køge. Med det nuværende omfang af løse trailere vil det 

medføre en yderligere reduktion af fragtomkostningerne på cirka 10 mio. kr./år.   
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5 Estimeret fordeling af tilskudsmillionerne til nedsættelse af 

fragtraterne 

Den estimerede fordelingen af besparelsen – knapt 24 mio. kr. i alt i 2015 (7 mdr. fra 1/6 2015) og 40 

mio. kr. i 2016 – er i det følgende fordelt på de forskellige aktører. Det er konkurrencevilkårene, 

herunder de enkelte aktørers forhandlingsstyrke, der afgør, hvorledes den samlede besparelse til slut 

fordeles mellem aktørerne. 

5.1 Rederiet 

Med den stigning, der har været i fragtmængden efter indførelsen af de reducerede fragtrater, er det 

ekstra fragttilskud på 40 mio. kr. pr. år delt ud til fragtkøberne (hvad enten dette er vognmændene 

eller det øvrige erhvervsliv), godt og vel endda. Som det fremgår af Tabel 10 har de ca.  41.000 

fragtenheder opnået en samlet besparelse på ca. 41,4 mio. kr. i 2016.  

Imidlertid har reduktionen i fragtpriserne medført en stigende fragtmængde, hvilket har genereret en 

stigende omsætning - og - (må man formode) en stigende indtjening for rederiet. Spørgsmålet er blot, 

hvor stor en del af den stigende fragtmængde, der kan henføres til de lavere fragtpriser, og hvor stor 

en del, der blot skyldes den generelle konjunkturfremgang i perioden i Danmark, og herunder også at 

Bornholm er inde i et positivt konjunkturforløb med stigende økonomisk aktivitet, stigende 

beskæftigelse og heraf også stigende fragtmængder. Stigningen i fragtmængden kan således skyldes en 

kombination af en konjunktureffekt og en effekt af de faldende fragtpriser. 

For at få et indtryk af konjunktureffekten har vi sammenlignet fragtmængden i de første 5 måneder af 

2015 (hvor priserne ikke var blevet ændret), med de første 5 måneder af 2014 (se Tabel 11). Det ses, 

at fragtmængden i denne periode er steget med 1,1 % Dette har vi kaldt konjunktureffekten. Den 

samlede stigning i fragtmængden i 2015 på 5,2 % (i forhold til 2014) er derfor fordelt med 1,1% til 

konjunktur og 4,1% til mængdestigning som følge af prisreduktionen.  

I 2016 er der kommet yderligere gang i den danske økonomi, og alene af den grund kan der forventes 

en stigning i fragtmængden. Rent statistisk er det imidlertid noget usikkert at opgøre 

konjunktureffekter på så nye data. Vi har valgt at gøre det ved at se på den nationale udvikling i 

lønmodtagerbeskæftigelsen, som endvidere underbygges af udsagn fra lokale ledere. 7 De nationale tal 

viser, at beskæftigelsen i 2016 ligger ca. 3 % over beskæftigelsen i 2014 (Danmarks Statistik, 

Lønmodtagerbeskæftigelsen, Tabel LBESK22).  

Den samlede registrerede/forventede stigning på 14 % i fragtmængden i 2016 i forhold til 2014 kan 

derfor fordeles med 3 % til konjunktur og ca. 11 % stigning i fragtmængden som følge af de 

reducerede fragtpriser.  

Det betyder med andre ord, at størstedelen af den mængdemæssige stigning i både 2015 og i 2016 

vurderes at være forårsaget af reduktionen i fragtpriserne hos rederiet, mens en mindre del vurderes 

at være forårsaget af stigende konjunkturer. 

                                                             
7 Endvidere udtrykte ledere bl.a. på Bornholm i maj 2016 optimisme mht. til anden halvdel af 2016, jf.  
https://www.lederne.dk/lokalafdelinger/lederne-bornholm/nyheder/pressemeddelelse-kolon--forventning-
om-stigende-omsaetning-paa-bornholm-i-resten-af-2016. 
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Tabel 11 Estimeret stigning i fragtmængde på grund af prisændring – og deraf følgende merindtægt for 
færgeoperatøren 

 2013 2014 2015 ~2016 

I alt, 2 ruter, antal 35503 35884 37734 41000 

Stigning i forhold til 2014   ------> 1850 5116 

Stigning i forhold til 2014   ------> 5,2% 14% 

Første 5 mdr. af året 14509 14665   
Mængde+ ift. 2014, som ikke skyldes prisfald: 
Konjunktureffekt 1,1% 3% 

Mængde+ ift. 2014 pga. prisnedsæt, % 4,1% 11% 
Uden prisændring ville mængden 
have været 35884 36270 36951 

Mængdeændring, som skyldes 
prisnedsættelsen, antal 1464 4049 

Pris pr. enhed, gn.snit, efter nedsættelsen, kr. 870 870 

Omsætningsstigning for rederi, som følge af 
prisnedsættelsen, mio. kr. 1,3 3,5 

   

Kilde: Egne beregninger og estimater med udgangspunkt i offentliggjorte mængder m.v.  

Isoleret betragtet har rederiet haft en omsætningsstigning (og muligvis en indtjeningsstigning) på 

omkring 3,5 mio. kr. som følge af de gennemførte prisændringer. 

Vi ved, at den gennemsnitlige prisreduktion på ca. 54 % har medført en stigende fragtmængde på ca. 

11 %, når der er korrigeret for konjunktureffekten. Prisfølsomheden, altså egen-priselasticiteten, er 

den relative (procentvise) mængdeændring divideret med den relative (procentvise) prisændring. I 

dette tilfælde var den 0,113 / -0,54 = -0,2 (eller numerisk |0,2|).  

I 2005 nedsatte man fragtpriserne til/fra Bornholm med 30%, og derefter steg godsmængden med ca. 

9% (den gang blev der dog ikke gennemført nogen konjunkturkorrektion). Dette svarede altså til en 

egen-priselasticitet på 0,09/-0.30=-0.30 eller |0,30|.8 Noget kunne altså tyde på, at jo længere man 

sætter fragtpriserne ned, jo mindre slår det igennem i kraft af større mængder.  

 

5.2 De større fragtkøbere 

I analysen har vi valgt at opdele fragtkøberne i ”De større” og ”De øvrige”.  De store er kontaktet 

individuelt med henblik på at afdække deres omfang af færgefragt og deres realiserede besparelser i 

færgefragten efter indførelsen af de forhøjede fragttilskud.   

                                                             
8 http://www.crt.dk/media/22273/P_Analyse_af_godsstroemme_og_turismeforhold_paa_Bornholm.pdf, slide 18 
af 30, jf. også CRT (2013), som nævnt i referencerne.  
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Tabel 12 Oversigt over medvirkende store fragtkøbere 

Primært fragt FRA øen Primært fragt TIL øen 

Danish Crown Coop 

Hasle Refractories Netto 

Bornholms Andelsmejeri Dagrofa 

Jensen BC Catering 

PL Beton Bornholms Tidende 

Beck Pack Systems Fridolf 

Espersen Allinge Byggemarked 

Hundested Fiskeeksport Jem& Fix 

Fish Pro Madam Stoltz 

Note: Enkelte af disse virksomheder har ikke ønsket at deltage i denne undersøgelse, hvorfor deres fragtmængde 

og opnåede prisreduktion er blevet estimeret.   

Enkelte af de store fragtkøbere betaler direkte for færgefragten og betaler der ud over vognmanden 

for håndterings- og fragtomkostninger. Disse indkasserer derfor den fulde gevinst ved reduktion af 

priserne på færgefragten. 

De øvrige store fragtkøbere har typisk fået reduceret prisen pr. fyldt fragtenhed med knapt 1.000 kr., 

nogle mere, andre mindre.  

Nogle af de store fragtkøbere betaler endvidere for at få tom emballage returneret til Sjælland. Det vil 

sige, at de også har omkostningerne til den dermed afledte færgefragt. Omvendt kan disse producenter 

også indkassere den fulde gevinst af fragtprisreduktionen på dette returgods. 

Samlet set står de store fragtkøbere for ca. 6.100 af fragtenhederne til Bornholm og ca. 7.200 

fragtenheder fra Bornholm, eller i alt 13.300 fragtenheder. Dette er inklusive ca. 1.100 fragtenheder 

med tom emballage, der sendes retur til Sjælland. Vogne med tom emballage udgør således 9 % af de 

fyldte vogne (1.100/12.200). 

Samlet set har gruppen af store fragtkøbere opnået en reduktion i prisen pr. fragtenhed på lige knapt 

1.000 kr.  

Den samlede reduktion i fragtprisen for gruppen af store fragtkøbere udgør derfor ca. 13,3 mio. 

kr. (13.300 enheder * 1000 kr.). 

 

5.3 De øvrige fragtkøbere  

Gruppen af øvrige fragtkøbere er blot beregnet som residual til de store fragtkøbere. Fra Tabel 5 ved 

vi, at der (i 2016) transporteres 32.148 fyldte fragtenheder (inkl. enheder med tom returgods) til eller 

fra Bornholm. Da gruppen af store fragtkøbere står for 13.300 enheder, må gruppen af øvrige 

fragtkøbere stå for i knapt 19.000 enheder (eller mere præcist 18.848).   
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I udgangspunktet har vi ikke samme detaljerede viden om de mindre fragtkøbere, men hvis vi i første 

omgang antager, at de har fået forhandlet de samme fragtrater hjem som de store fragtkøbere, har vi 

en form for ”overligger” for de fragtratebesparelser, som erhvervslivet har hentet hjem. 

Hvis gruppen af øvrige fragtkøbere har fået samme fragtratebesparelse som de store fragtkøbere 

(ca. 1.000 kr./enhed), vil de have hentet en samlet fragtratebesparelse på 18,8 mio. kr. 

Det er dog ikke videre sandsynligt, at de mindre fragtkøbere har kunnet hente samme 

fragtratebesparelse hjem som de store fragtkøbere. For at få et indtryk af fragtratebesparelsen i 

gruppen af øvrige fragtkøbere, er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 442 

bornholmske virksomheder. 87 virksomheder har valgt at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, og 

disse virksomheder repræsenterer 899 årsværk svarende til 9 % af den samlede private beskæftigelse 

på Bornholm. 

Disse virksomheder har over det sidste år (juni 2015 til juni 2016) fået sendt 2.386 trailere og lige 

knapt 35.000 løspaller (cirka svarende til 1.060 fyldte trailere) mellem Bornholm og Sjælland.  

Respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen repræsenterer således en samlet fragtmængde på 3.446 

fragtenheder, eller cirka 12 % af den samlede fragtmængede. 

Da de interviewede store fragtkøbere repræsenterer 32 % af den samlede fragtmængde, og da 

deltagerne i interviewundersøgelsen repræsenterer 12 % af den samledes fragtmængde, har vi i alt 

besvarelser fra virksomheder, der står for 44 % af den samlede bornholmske færgefragt i 2016.  

Gennemsnitspriserne pr. trailer er ca. 5.000 kr., og tilsvarende er gennemsnitsprisen for en løspalle 

657 kr. 

Blandt respondenterne er der overraskende stor spredning i prisen på både trailere og løspaller. 

Prisen for håndtering af løspaller er så høj (svarende til en fragtpris på knapt 22.000 kr./fragtenhed 

ved 33 paller pr. enhed), at de reducerede listepriser (ca. 1.000 kr./fragtenhed) kun får mindre 

betydning for købere af løspaller (maksimalt en reduktion i prisen pr. palle på 4,5 %).  

Flere respondenter har oplevet et prisfald på trailere i forhold til dem der har oplevet prisstigninger 

på trailere.  For dem, der har oplevet et prisfald, har faldet i gennemsnit været på 8,6 % (svarende til 

430 kr./trailer). 

Der er cirka lige mange respondenter, der har oplevet hhv. prisstigninger og prisfald pr. løspalle. Dem 

der har haft prisstigninger angiver en stigning på i gennemsnit 4 %. Dem der har haft prisfald har i 

gennemsnit haft et fald på 5,6 %. 

Godt 21 % af virksomhederne har oplevet et kundepres for reducerede produktpriser begrundet i de 

lavere fragtpriser på færgetransport. 

22 % har oplevet en øget konkurrencedygtighed på udenøs markeder grundet de lavere priser på 

færgetransport. 
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Kun en mindre del af de bornholmske virksomheder (7 %) har oplevet øget konkurrence på det 

bornholmske marked fra ”udenøs” firmaer grundet de lavere fragtpriser på færgetransport. 

De dele af gruppen øvrige fragtkøbere, der primært sender løspaller, har kun oplevet en meget 

begrænset effekt, hvis nogen overhovedet, af reduktionen i fragtrater på færgen. Dette skyldes dels, at 

omkostningerne til færgefragt kun udgør en mindre del af de samlede håndteringsomkostninger, dels 

at de mindre fragtkøbere ikke har haft forhandlingsstyrken til at forhandle en fragtprisreduktion hjem. 

Cirka 30 % af gruppen har erfaring med at sende hele fragtenheder til eller fra Bornholm. 

Blandt respondenterne har cirka 18 % af den samlede gruppe har oplevet en prisreduktion på 

forsendelse af hele fragtenheder, og som gennemsnit har de opnået en prisreduktion på 430 kr. pr 

fragtenhed. Benyttes denne prisreduktion som repræsentativ for den gennemsnitlige reduktion i 

fragtomkostningerne som gruppen af øvrige fragtkøbere har opnået9, så har gruppen opnået en samlet 

reduktion i fragtomkostningerne på 18.848 * 430 kr. = 8,1 mio. kr.     

De øvrige fragtkøbere vurderes altså at have fået en reduktion i fragtomkostningerne på 

mellem 18,8 mio. kr. (hvis de har kunnet forhandle samme prisreduktion hjem som de store 

fragtkøbere) og 8,1 mio. kr.  (hvis man antager at hele gruppen af øvrige fragtkøbere har fået 

den samme rabat som de fragtkøbere der har fået rabat på forsendelse af hele trailere).    

 

5.4 Vognmændene 

Der transporteres årligt 29.000 fyldte fragtenheder til og fra Bornholm. Hertil kommer ca. 3.000 

fragtenheder med tom returemballage. 

De store fragtkøbere med en stærk forhandlingsposition, har maksimalt opnået en fragtprisreduktion 

på ca. 1.000 kr. pr fyldt enhed svarende til en samlet reduktion i fragtomkostningerne på 13,3 mio. kr.  

Det må antages, at de øvrige fragtkøbere maksimalt har opnået den samme reduktion i 

fragtomkostningerne. Det betyder, at de øvrige fragtkøbere maksimalt har fået nedsat omkostningerne 
til færgefragt med 18,8 mio. kr.  Det vil sige en samlet reduceret omkostningsbesparelse til 

virksomhederne på 32,1 mio. kr. 

Da rederiet har reduceret de samlede færgegodsomkostninger med minimum 40 mio. kr. betyder det 

omvendt, at vognmændene har ”beholdt” minimum 8 mio. kr. af beløbet til reduktion af godsraterne. 

Mere realistisk har de øvrige (mindre) fragtkøbere imidlertid kun fået en reduktion i 

fragtomkostningerne på ca. 8 mio. kr.  Derfor har virksomhederne mere forsigtigt skønnet fået en 

omkostningsbesparelse på ca. 21 mio. kr.  I så tilfælde er det nærmere 19 mio. kr. af det samlede 

fragttilskud på 40 mio. kr., der mangler at blive gjort rede for. 

Vognmandsbranchen ser således ud til at have beholdt mellem 8 og 19 mio. af de 40 mio. kr., der 

er givet til reducerede fragtrater.  De bornholmske vognmænd har en markedsandel på mellem 

65 og 70% af færgegodstransporten til og fra Bornholm (CRT, 2013 og Færgen, 2016). Det 

betyder, at mellem 5,2 og 12,4 mio. kr. af fragttilskuddet er gået til den bornholmske 

vognmandsbranche. 

                                                             
9 Og dette vil stadig være en relativ optimistisk antagelse, eftersom kun ca. 30 % af gruppen har sendt hele 
trailere afsted inden for det sidste år, og af disse har kun 59 % altså oplevet prisfald. 
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Ovenstående udgør et ganske bredt interval for den del af fragtstøtten på de 40 mio. kr./år der er gået 

til henholdsvis fragtkøbere og vognmænd. Derfor har vi, med de usikkerheder der knytter sig til en 

spørgeskemaundersøgelse baseret på kun 87 besvarelser, nedenfor opstillet med et mere præcist 

estimat indenfor rammerne af dette interval: 

 Vi har svar fra store fragtkøbere, der i alt står for 13.300 fragtenheder 

 Vi har svar for øvrige fragtkøbere, der i alt står for 3.446 fragtenheder 

 Vi ved, at vi ikke har fået interviewet alle store fragtkøbere, men hvor mange store fragtkøbere 
er der ellers?  Af den samlede fragtmængde på 32.148 enheder vurderer vi, at de store 

fragtkøbere står for 70 %, svarende til i alt 22.500 enheder10.   

 Fra interviewene af de store fragtkøbere ved vi, at de har opnået en rabat på ca. 90 % af det 

vægtede gennemsnit af listeprisnedsættelsen på Færgens priser.  

 Vi ved fra spørgeskemaundersøgelsen blandt de øvrige fragtkøbere, at 18 % (målt på volumen) 
opnåede en rabat på i gennemsnit 430 kr./trailer. Derimod har de, der sender enkelt-paller 

generelt set ikke opnået nogen form for rabat. Nogen har fået en lille stigning i fragtpriserne, 

andre en lille nedsættelse.  

 For gruppen af ”øvrige fragtkøbere” som helhed er der altså kun tale om en gennemsnitlig 

rabat på 77 kr. (18 % af 430 kr.). Dette svarer til, at gruppen af øvrige fragtkøbere blot har fået 

8 % af de 1.017 kr., som færgefragtpriserne gennemsnitlig er reduceret med. Men for at være 

sikre på ikke at underestimere rabatten til de mindre fragtkøbere forudsætter vi, at hele 

gruppen som gennemsnit har fået 20 % af rabatten (altså 20 % af listeprisnedsættelsen på 

1.017 kr. som vægtet gennemsnit).   

 Fra interviewene ved vi, at vognmændene beholder besparelsen på de tomme trailere. Ingen af 

de interviewede transportkøbere har tilsyneladende forhandlet sig til denne rabat.  

 De reducerede fragtpriser kan rent teoretisk forventes at medføre en yderligere tom-kørsel – 

flere tomme trailere og flere trailere, der ikke er fyldt helt op. Tomme trailere/uudnyttet plads 

genererer ingen indtjening til vognmanden. Men hvor meget er tomkørslen steget? Der har 

været en volumenmæssig stigning i fragtmængden, som ikke skyldes konjunkturer, på godt 

4.000 (4.049) enheder fra 2013 til 2016. I vores lille regnestykke forudsætter vi, at halvdelen af 

denne stigning kan være udtryk for øget tom-kørsel. Vognmændene har på den konto fået et 

indtægtstab på ca. 2 mio. kr. mens transportkøberne (med lidt god vilje) har tilsvarende fået 

hvad man kunne kalde en forbedres service i form af hurtigere levering til en værdi af ca. 2 

mio. kr.11 

Under disse forudsætninger vil fragtkøberne i alt få 60 % af den samlede reduktion i 

transportomkostningerne på 40 mio. kr./år. Altså en samlet reduktion på 24 mio. kr. til 

fragtkøberne og en samlet gevinst til vognmændene på 16 mio. kr.  

 

                                                             
10 Eksempler på større fragtkøbere, der ikke er omfattet af vores interviewundersøgelse, kunne være Forsvaret, 
postvæsenet, møbelforhandlere, hårde hvidevareforhandlere, grovvarevirksomheder samt gasleverandører.  
11 Dette beløb fremkommer som 4049 stk. *1017 kr./enhed*ca. 0,5. 
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Tabel 13 Fordeling af fragttilskud mellem vognmænd og store og øvrige fragtkøbere 

 

        

5.5 Aktører på og udenfor Bornholm 

Det kunne være af interesse at foretage en vurdering af, i hvilken udstrækning det øgede fragttilskud 

er kommet bornholmske aktører til gavn. Altså – hvor stor en del af tilskuddet er i virkeligheden gået 

til Bornholm? 

Det er imidlertid ikke helt simpelt at besvare dette spørgsmål.  Transportomkostninger er jo pr. 
definition de omkostninger, der er forbundet med at fragte varer fra en lokalitet til en anden. Det er 

derefter de interne handelsbetingelser, der afgør, på hvilken måde transportomkostningerne fordeles 

mellem de samhandlende virksomheder. Handelsbetingelserne varierer fra leverandør til leverandør 

og i nogle tilfælde også fra kunde til kunde for givne leverandører.  

Hvem der vinder ved en fragtprisnedsættelse afhænger i udgangspunktet af, om varen leveres frit eller 

ikke. Der kan både være tale om leverandører eller kunder, og disse kan være lokaliseret på eller 

udenfor øen – så der er mindst tale om fire forskellige situationer. Hvem der drager nytte af 

fragtprisnedsættelsen varierer i de fire situationer.  

Tabel 14 Sammenhæng mellem leveringsbetingelser og direkte gevinst ved fragtprisnedsættelsen 

Leveringsbetingelse Hvem får i første omgang sat prisen ned? 

Frit levereret TIL øen Leverandører UDENFOR øen 

Ikke frit leveret TIL øen Købere PÅ øen  

Frit leveret FRA øen Leverandører PÅ øen 

Ikke frit levereret FRA øen Købere UDENFOR øen 

 

Her ud over vil der i praksis opstå forskellige mellemformer, alt afhængigt af virksomhedernes 

forhandlingsstyrke. 

I de tilfælde, hvor en bornholmsk virksomhed indkøber varer uden for Bornholm, og hvor disse varer 

er frit leveret, er det i første omgang virksomheden uden for Bornholm, der indkasserer gevinsten. 

Men såfremt den bornholmske virksomhed besidder en vis forhandlingsstyrke, kan der hjemtages en 

mindre reduktion i varens pris. 

Det omvendte gør sig gældende i de tilfælde, hvor bornholmske virksomheder leverer fragtfrit til 

deres kunder uden for Bornholm. Her vil det i første omgang være den bornholmske virksomhed, der 

får gevinsten ved fragtprisnedsættelsen. Men har kunden en stærk forhandlingsposition, vil han med 

begrundelse i de reducerede fragtrater kunne forsøge at forhandle en billigere pris på produktet. Fra 

spørgeskemaundersøgelse ved vi dog, at det kun er en mindre del (7 %) af de bornholmske 

virksomheder, der har oplevet et sådant pres.    

Aktører Store Små

Fyldte + 

tom 

retur i 

alt

Bespa-

relse 

store / 

enhed

Bespa-

relse 

små / 

enhed

Bespa-

relse, 

store

Bespa-

relse, 

små Fyldte Tomme

Effekt af 

mindre 

belæg.

Bespar-

relse, i 

alt efter 

belæg. I alt

Forudsætning> 70% 30% 100% 90% 20% mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. %

Transportkøbere 22504 9644 32148 915 203 20,6 2,0 22,6 0 2 24,6 59%

Vognmænd 22504 9644 32148 102 814 2,3 7,8 10,1 8,7 -2 16,8 41%

I alt 22504 9644 32148 1017 1017 22,9 9,8 32,7 8,7 0 41,4 100%
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Ud over handelsbetingelserne har ejerforholdet for samhandelspartnerne i teorien også betydning for, 

”om fragttilskuddet er gået til Bornholm eller ej ”. En række virksomheder har flere produktions-

/arbejdssteder, og her er det i princippet hovedkontoret/firmaadressen der afgør, hvor 

virksomhedens overskud (og dermed også hvor fordelen af de reducerede fragtomkostninger) 

kommer til beskatning.   

Eksempelvis vil en udenøs ejet virksomhed, der har et produktionssted på Bornholm, selvfølgelig få 

gavn af de reducerede fragtrater til/fra Bornholm, men det forøgede overskud vil komme til 

udbetaling/beskatning på firmaadressen udenfor Bornholm. 

Er den del af fragttilskuddet så ikke ”gået til Bornholm”?  

Eller for at eksemplificere problemstillingen: En at øens helt store fragtkøbere er Danish Crown, en 

andelsejet virksomhed med hovedsæde i Randers. Tilskuddet til reduktion af fragtraterne har givet 

Danish Crown en reduktion i fragtomkostningerne i omegnen af 2,1 mio. kr.  Da Danish Crown er en 

andelsejet virksomhed, vil en mindre del af dette beløb i teorien vende tilbage til Bornholm som 

forøgede efterbetalinger til landmændene (den del af andelshaverne, der bor på Bornholm), men dette 

vil under alle omstændigheder være en ubetydelig andel. De reducerede fragtomkostninger er 

imidlertid en medvirkende årsag til, at Danish Crown på trods af relativt høje 

produktionsomkostninger på Bornholm har opretholdt slagteridriften på Bornholm. Fragttilskuddet 

har altså medvirket til at fastholde beskæftigelse og kommunale skatteindtægter på Bornholm og er 

derved indirekte kommet Bornholm til gode. 

Tilsvarende er de to store dagligvarekæder (Coop og Netto) begge repræsenteret med butikker på 

Bornholm. Kædernes samlede fragtomkostninger deles i princippet ”solidarisk” mellem de enkelte 

butikker. På trods af de højere fragtomkostninger til Bornholm kører de to kæder i princippet med 

samme priser i alle deres butikker. Det betyder så omvendt, at fordelen ved en reduktion i 

fragtpriserne ikke specifikt kommer de bornholmske butikker til gavn. Reduktionen i 

fragtomkostningerne ryger så at sige blot ”i den store kasse”. Fordelen for Bornholm er mere 

indirekte.  De reducerede fragtomkostninger øger rentabiliteten af de bornholmske virksomheder og 

kan medvirke til fortsat at sikre driften i de eksisterende butikker, der ellers var i fare for at skulle 

lukke. Endvidere kan de reducerede fragtomkostninger have medvirket til at gøre etablering af nye 

butikker mere interessant. Alt i alt trækker det i retning af et øget udbud til gavn for øens borgere og 

turister.   

Derfor kan det ikke entydigt gøres op, hvor stor en del af fragttilskuddet, der er gået til aktører uden 

for Bornholm. 

Slagteriet samt dagligvarebutikkerne har alt i alt fået reduceret deres fragtomkostninger i omegnen af 

5,5 mio. kr., og som nævnt ovenfor er denne del af tilskuddet ikke direkte kanaliseret videre til 

Bornholm.  Dette kan benyttes som indikator på den del af fragtstøtten, der er havnet uden for øen. 

Endvidere må det som tidligere omtalt formodes, at udenøs vognmænd har indkasseret en 

forholdsmæssig andel af den gevinst, der er gået til vognmandserhvervet. Dette beløb udgør 

sandsynligvis et beløb et sted mellem 2,8 og 6,6 mio. kr.  
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