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HH Ferries Group miljöcertifieras enligt ISO 14001:2015
HH Ferries Group har nått ännu en milstolpe för att säkerställa en grönare färjetrafik på Öresund genom att
miljöcertifieras enligt ISO 14001:2015. Certifieringen är resultatet av ett hårt arbete och bekräftar att HH
Ferries Group tar miljöarbetet på allvar.
"Vi bedriver hållbar färjetrafik och försöker alltid att optimera våra processer och vi använder modern
teknik för att minska miljöpåverkan i och runt Öresund. Det är en del av vår strategi för att skydda miljön
och därför är vi stolta över certifieringen som är ett erkännande av våra medarbetares arbete för att driva
en bra verksamhet med respekt för miljön i regionen", säger Henrik Rørbæk, CEO för HH Ferries Group.
HH Ferries Group är ett av de första företagen som blir miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 på en
mycket trafikerad farled som Helsingborg-Helsingör. Certifieringen innebär att HH Ferries Group förbinder
sig att löpande förbättra miljöledningssystemet och vidta åtgärder för att minska företagets miljöpåverkan.
Rederiets processer ska bland annat se till att minska resursförbrukningen, säkerställa att man tar hänsyn
till miljön vid inköp, se till att medarbetarna får miljöutbildning samt minimera användningen av kemikalier
i verksamheten. HH Ferries Group kontrollerar företagets miljöpåverkan och gör systematiska uppföljningar
för att hela tiden bli bättre.
"Vi har alltid arbetat för att minska vår miljöpåverkan, men den här certifieringen ger oss specifika verktyg
och skapar en bra grund för att arbeta ännu mer strukturerat. Vi bedriver färjetrafik i ett tättbefolkat
område och därför vill vi också vara ledande när det gäller miljövänlig färjetrafik", säger Henrik Rørbæk.
Från och med 2007 har färjorna på den här sträckan uppfyllt SECA:s utsläppsbestämmelser som blev
obligatoriska 2015. HH Ferries Group har också inlett arbetet med att konvertera de två färjorna Tycho
Brahe och Aurora till batteridrift, för att ytterligare minska företagets miljöpåverkan.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta Henrik Rørbæk, CEO på HH Ferries AB, telefon
+46 42 18 60 55.
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Scandlines Helsingborg-Helsingör
– alltid en avgång som passar
HH Ferries Group driver Scandlines Helsingborg-Helsingör med avgång varje kvart som transporterar upp till
50 000 passagerare och 9 000 bilar över Öresund varje dag. De fem moderna färjorna på rutten erbjuder
resenärerna en kort överfart på 20 minuter och en behaglig paus med möjlighet att shoppa till låga priser
och njuta av ett brett urval av mat och dryck ombord.
En effektiv och miljövänlig trafikmaskin
Scandlines Helsingborg-Helsingör är regionens flytande bro som består av de fem färjorna Aurora, Tycho
Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänligt utrustade med katalysatorrening.
Under 2016-2017 ombyggs Aurora och Tycho Brahe till batteridrift för en total investering på cirka 300
miljoner kronor. INEA, EU:s förvaltningsorgan för innovation och nätverk, stöttar projektet med cirka 120
miljoner kronor.
Under 2015 transporterade Scandlines Helsingborg-Helsingör 7,4 miljoner passagerare samt 1,4 miljoner
personbilar, 390 000 lastbilar och 20 000 bussar motsvarande cirka 20 procent av de fordon som korsade
Öresund1. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 750
medarbetare som varje dag arbetar för att säkra en effektiv förbindelse mellan Danmark och Sverige med
en målsättning om att göra överfarten så behaglig och effektiv som möjligt för alla passagerare. Överfarten
bidrar därutöver till att skapa upp till 2 000 jobb i regionen.
Färjarutten marknadsförs under varumärket Scandlines Helsingborg-Helsingör och ägs av företaget HH
Ferries AB med huvudkontor i Helsingborg. Henrik Rørbæk är CEO för HH Ferries AB, som ägs av
investeringsbolaget First State Investments.
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Summan av överförda fordon för förbindelserna Scandlines Helsingborg-Helsingör och Öresundsbron.
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