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PRESSEMEDDELELSE 

Færger slår fly 

Stigende passagertal hos Molslinjen gør nu færgetrafikken over Kattegat mere end 
dobbelt så stor som flytrafikken fra jyske lufthavne til København. Det viser nye tal. 

Når det handler om at rejse mellem Jylland og Sjælland, så vælger danskerne i stigende grad 
søen frem for skyen. Tal for de første seks måneder af 2017 viser, at Molslinjen nu transporterer 
mere end dobbelt så mange passagerer mellem landsdelene som den samlede danske 
indenrigsflytrafik. 

I årets første halvår har Molslinjens hurtigfærger haft 1.299.661 gæster med på ruterne Aarhus-
Odden og Ebeltoft-Odden. I samme periode har lufthavnene i Aarhus, Karup, Billund, Aalborg og 
Sønderborg tilsammen fløjet 585.700 passagerer til og fra København. Det viser tal fra Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen. 

”Hos Molslinjen lever vi af at gøre rejsen mellem landsdelene så behagelig for vores gæster som 
mulig, og vi tilpasser løbende konceptet ud fra passagerernes behov, hvor det giver mening. 
Derfor er det selvfølgelig også glædeligt, at flere og flere foretrækker vandvejen,” siger 
Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard. 

Samtidig viser Molslinjens seneste opgørelse, at rederiet halvvejs inde i 2017 har fragtet knapt ti 
procent flere biler over Kattegat end i første halvår af 2016.  

”Udviklingen fortæller os, at passagerfremgangen formentlig skyldes, at vi både tiltrækker flere 
gæster fra luften og fra motorvejene,” siger Jesper Skovgaard.   

I årets første seks måneder bragte Molslinjen 627.730 personbilsenheder over Kattegat. Det tal 
hed sidste år 608.035.  

Billedtekst: Næsten dobbelt så mange vælger færgen frem for flyet på rejsen mellem Jylland 
og København.  

For yderligere information kontakt venligst Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper 
Maack på 20 19 62 15 eller mail jma@molslinjen.dk  

For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard 
Jensen hos Molslinjens PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 41 28 10 01 eller 



 

 

mail tbj@ehrenberg-kommunikation.com. Pressebilleder i høj opløsning kan downloades i 
Molslinjens presserum på www.ehrenberg-kommunikation.com 
 
 
Om Molslinjen 
 

• Molslinjen råder i dag over fire moderne hurtigfærger; hurtigfærgen Max Mols og de tre 
superfærger, Express 1, Express 2 og Express 3, der er blandt verdens største 
katamaraner. 

• De fleksible superfærger kan tage op til 1.000 passagerer. Vogndækket kan indeholde en 
kombination af op til 417 personbiler, 60 motorcykler samt laste campingvogne, busser 
og op til 30 lastbiler på en overfart. 

• Molslinjen sikrer med Kattegat-ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden en hurtig, 
effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland. 

• Molslinjen overfører mere end 1,3 mio. personbilsenheder og næsten 2,8 mio. 
passagerer om året. 

 
 


