
Resultaterne af stor undersøgelse 
 

Hen over eftersommeren 2013 har vi fået foretaget en stor undersøgelse af bornholmernes 

transporttilfredshed.  Resultatet foreligger nu.  Så snart materialet er opsat på en præsentabel og 

forståelig måde, vil såvel spørgeskemaet som resultaterne blive lagt ud på vores hjemmeside. 

I det omfang, hvor kommunens undersøgelse fra foråret 2013 og vores undersøgelse har 

berøringsflader eller i meget få tilfælde direkte »overlapper« hinanden, er resultaterne fuldstændigt 

sammenfaldende. 

Resultatmaterialet er omfattende, og derfor vil vi være nødt til at offentliggøre resultaterne 

(emneopdelt) – og kommentarer til disse – af flere omgange. 

Overordnet set er det glædeligt, at vi nu kan konstatere, at vores medlemmer har samme opfattelse 

som øvrige bornholmere … og derved kan betragtes som værende repræsentative. 

Kun på et eneste område afviger bornholmernes opfattelse fra den opfattelse, som bestyrelsen i 

Bornholms Passagerforening har – og det er vedrørende vægtningen mellem miljø og overfartstid. 

Resultatet af denne vægtning stemmer slet ikke overens med »Bright green island«-konceptet. 

Lad os se lidt på bornholmernes opfattelse af færge-billetpriserne: 

 

Det generelle niveau for billetpriserne: 

 

20% af bornholmerne er tilfredse med det 

generelle niveau for billetpriserne. 

Under 3% er meget tilfredse. 

 

 

80% af bornholmerne er utilfredse med det 

generelle niveau for bilpriserne. 

Hver tredje bornholmer er meget utilfreds. 

 

 

Niveauet for en »Bil + 5«-billet uden bizz 

 

Lidt under 10% af bornholmerne er tilfredse 

med niveauet for en »Bil + 5«-billet uden bizz. 

Under 2% er meget tilfredse. 

 

 

Lidt over 90% af bornholmerne er utilfredse 

med niveauet for en »Bil + 5«-billet uden bizz. 

Flere end hver anden bornholmer er meget 

utilfreds. 

 

 

Niveauet for en »Bil + 5«-billet med bizz 

 

Hver tredje bornholmer er tilfreds med niveauet 

for en »Bil + 5«-billet med bizz. 

Lidt over 5% er meget tilfredse. 

 

 

2 ud af 3 bornholmere er utilfredse med niveauet 

for en »Bil + 5«-billet med bizz. 

Lidt flere end hver femte bornholmer er meget 

utilfreds. 

 

 

Ifølge rederiet er »Bil + 5« den mest solgte billettype. 



Det er temmelig bemærkelsesværdigt, at 2 ud af 3 bornholmere er utilfredse med prisniveauet for en 

»Bil + 5« selv med den betydelige rabat, der kan opnås med en bizz fra tredje enkeltrejse.  Over 

90% af de personer, der har deltaget i undersøgelsen rejser flere end 5 gange om året. 

Der hersker ingen tvivl om, at folketingets medlemmer må forstå, at billetpriserne skal sættes 

betydeligt ned senest fra 2017.  Det er kommet markant til udtryk både i vores undersøgelse og i 

alle øvrige undersøgelser.  Men vores undersøgelse viser ydermere, at et markant flertal af 

bornholmerne (2 ud af 3) også opfatter, at prisniveauet for den rabatterede »Bil + 5«-billet er for 

højt. 

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen må sende et klart budskab til såvel regering som folketing 

samt interagere over for deres parti-venner om, at det skal tages alvorligt.  Vi bakker naturligvis 

meldingen op over for samme personkreds. 

Bornholms fremtid afhænger i høj grad af, om det vil lykkes at få nedsat billetpriserne senest fra 

2017. 
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