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HH Ferries Group opnår miljøcertificering efter ISO 14001:2015
HH Ferries Group har nået endnu en milepæl på vejen mod at sikre en grønnere færgedrift på Øresund med
opnåelse af miljøcertificering efter ISO 14001:2015-standarden. Certificeringen følger efter et målrettet
arbejde og bekræfter HH Ferries Groups systematiske tilgang til miljøledelse.
”Vi driver en bæredygtig færgerute og arbejder løbende med både procesoptimering og anvendelse af
moderne teknologi for at reducere miljøpåvirkningen i og omkring Øresund. Det er en integreret del af
vores strategi at værne om miljøet, og derfor er vi stolte over certificeringen, som er en anerkendelse af
vores medarbejderes indsats for at drive en ordentlig forretning med respekt for regionens miljø,” siger
Henrik Rørbæk, administrerende direktør i HH Ferries Group.
Virksomheden er blandt de første rederier på en højintensiv rute som Helsingør-Helsingborg, der opnår
miljøcertificering efter ISO 14001:2015-standarden. HH Ferries Group forpligter sig med certificeringen til
løbende at forbedre miljøledelsessystemet og indsatsen for at reducere miljøpåvirkningen. Rederiets
processer skal blandt andet bidrage til at reducere ressourceforbruget, sikre miljøhensyn ved indkøb og i
medarbejdernes uddannelse samt minimere anvendelse af kemikalier i den daglige drift. HH Ferries Group
registrerer virksomhedens miljøpåvirkning og følger systematisk op for at forbedre indsats og resultater.
”Det er bestemt ikke nyt for os at arbejde med at reducere vores miljøpåvirkning, men certificeringen giver
os konkrete redskaber og skaber gode rammer for en endnu mere struktureret tilgang til indsatsen. Vi
driver en højintensiv færgerute i et tætbefolket område, og derfor vil vi også være frontløbere inden for
grøn færgefart,” siger Henrik Rørbæk.
Fra 2007 har færgerne på ruten levet op til de emissionsregler fra SECA, som blev obligatoriske i 2015. HH
Ferries Group har derudover iværksat konvertering til batteridrift på de to færger Tycho Brahe og Aurora
med henblik på at reducere færgernes miljøpåvirkning yderligere.
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Scandlines Helsingør-Helsingborg
- altid en afgang der passer
HH Ferries Group driver Scandlines Helsingør-Helsingborg, som med afgange hvert kvarter transporterer op
til 50.000 passagerer og 9.000 biler over Øresund dagligt. De fem moderne færger på ruten tilbyder
rejsende en kort overfartstid på 20 minutter og en behagelig pause med mulighed for at shoppe til lave
priser og nyde et bredt udvalg af mad og drikke ombord.
En effektiv og miljøvenlig trafikmaskine
Scandlines Helsingør-Helsingborg er regionens flydende bro bestående af de fem færger Aurora, Tycho
Brahe, Hamlet, Mercandia IV og Mercandia VIII. Færgerne er miljøvenlige og udstyret med
katalysatorrensning. Aurora og Tycho Brahe konverteres i 2016/2017 til batteridrift for en samlet
investering på ca. MSEK 300. INEA, som er EU’s forvaltningsorgan for innovation og netværk, støtter
projektet med ca. MSEK 120.
I 2015 transporterede Scandlines Helsingør-Helsingborg 7,4 mio. passagerer samt 1,4 mio. personbiler,
390.000 lastbiler og 20.000 busser svarende til omtrent 20% af de køretøjer, der krydsede Øresund1.
Overfarten fremmer integrationen og væksten i Øresundsregionen og drives af 750 medarbejdere, som
hver dag arbejder for at sikre en effektiv forbindelse mellem Danmark og Sverige med en målsætning om at
gøre de rejsendes overfart så behagelig og effektiv som muligt. Overfarten bidrager derudover til at skabe
omkring 2.000 afledte jobs i regionen.
Færgeruten markedsføres under varemærket Scandlines Helsingør-Helsingborg og ejes af selskabet HH
Ferries AB med hovedsæde i Helsingborg. Henrik Rørbæk er administrerende direktør for HH Ferries AB,
som ejes af investeringsselskabet First State Investments.
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Summen af overførte køretøjer på forbindelserne Scandlines Helsingør-Helsingborg og Øresundsbron.
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