
 

Bornholms Passagerforening 

   

E-mail:  b.carlsen@tdcadsl.dk  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Om parkering af biler på dækket af ”LEONORA CHRISTINA” 

 

Med henvisning til tidligere korrespondance har Bornholms Passagerfor-

ening i e-mail af 27. august 2012 oplyst, at foreningen stadig får henven-

delser fra medlemmer, som klager over adgangsforholdene til deres bil 

om bord på hurtigfærgen LEONORA CHRISTINA. 

 

I den anledning skal Søfartsstyrelsen forklare reglerne, som findes i den 

nye bekendtgørelse nr. 1015 af 1. november 2011 om teknisk forskrift om 

transport af motorkøretøjer m.v. med passagerskibe. 

 

Den nye bekendtgørelse er såkaldt funktionsbaseret regulering, hvilket i 

denne forbindelse betyder, at Søfartsstyrelsen fastlægger de tilsigtede 

formål, mens rederiet - indenfor de således fastlagte rammer – skal udar-

bejde procedurer, som sikrer opfyldelse heraf. For denne bekendtgørelse 

skal dette ske via skibets sikkerhedsstyringssystem. 

 

Hvor den tidligere regulering fastlagde faste passageafstande, kunne re-

guleringen således være opfyldt, selvom der kunne være situationer, hvor 

disse passageafstande måtte vise sig utilstrækkelige til, at alle passagerer 

kunne komme ud af køretøjet via nærmeste dør. Til sammenligning fast-

lægger den nye bekendtgørelse, at passagerer, når de skal til og fra køre-

tøjet, skal kunne gøre dette direkte og sikkert.  

 

Rederiet har metodefrihed til at planlægge håndteringen og adgangen til 

køretøjerne under hensyntagen til sin driftsform.   

 

Situationer, hvor passagerer skal kravle til og fra deres bil via en bagdør 

eller over et passagersæde, eller ikke kan komme fra deres bil til passa-

gerområdet grundet andre køretøjer, vil eksempelvis ikke være foreneligt 

med den nye bekendtgørelse. 

 

Når der tales om sikker adgang er det en helhedsvurdering, der skal læg-

ges til grund; at adgang eksempelvis kan ske uden fare for påkørsel fra 

andre køretøjer, at der er foretaget skridsikring mellem køretøjer/til og fra 

apteringsområde m.v. 
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ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 



 

Søfartsstyrelsen vil på baggrund af foreningens henvendelse anmode re-

deriet om på ny at gennemgå procedurerne for lastning og losning af mo-

torkøretøjer på vogndækket beskrevet i rederiets sikkerhedsstyringssy-

stem. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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