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Personbilletter kan nu købes via Scandlines HH-appen
Efter en særdeles positiv modtagelse af Scandlines Helsingør-Helsingborgs app, som blev lanceret primo
2017, er funktionaliteten udvidet, så gående passagerer nu kan købe personbillet til overfarten via appen.
Siden lanceringen har omkring 22.000 brugere downloadet den nye Scandlines HH-app, som kan beregne
rejsetiden til havnen og foreslå næste relevante afgang og færge. Kunden kan derefter vælge den ønskede
afgang fra sejlplanen og købe billet direkte fra sin iPhone- eller Android-telefon.
”Vi er godt tilfredse med den positive modtagelse af vores app, og vi betragter de mange downloads som
udtryk for, at kunderne sætter pris på vores indsats for løbende at løfte serviceniveauet og gøre det endnu
lettere og mere attraktivt at vælge vores færger. I sommer forventer vi alene i juli og august flere end 2
millioner passagerer, og ved køb af billet via vores app kan man let gå direkte til færgen og undgå eventuel
kø ved billetsalget i terminalerne,” siger Jens Ole Hansen, driftsdirektør i HH Ferries AB.
Scandlines HH-appen er gratis og udvikles løbende. Den kan hentes til iPhone og Android-telefon i
henholdsvis Apple App Store og Google Play Store ved at søge på ’Scandlines HH’.
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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 2016 transporterede Scandlines Helsingør-Helsingborg 7,3 mio. passagerer samt 1,4 mio. personbiler,
410.000 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. Jens Ole Hansen er konstitueret 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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