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PRESSEMEDDELELSE 

 

Pendler-priser reduceres markant  
 

Pendlere og gæster, der rejser ofte til og fra Bornholm, får stort udbytte af de ekstra 

penge, som finansloven og vækstpakken har sendt til øen. De meget frekvente 

rejsende kan se frem til et produkt, hvor prisen reduceres med hele 43 procent i 

forhold til de i forvejen stærkt reducerede priser i den aftalte kontrakt for 

færgebetjeningen af Bornholm fra 1. september 2018. 

 

Da Molslinjen vandt det statslige udbud om besejlingen af Bornholm, blev de almindelige billetter 

billigere end pendlerproduktet. Med en halvering af billetpriserne blev pendlerproduktet pludseligt 

ikke lige så prismæssigt attraktivt. 

 

”Men det er det nu. Penge fra finansloven og fra vækstpakken har betydet, at der kan indsættes 

en fjerde afgang til og fra Bornholm – og det har også betydet, at der er penge til at at få 

pendlerproduktet på niveau med alle de andre billige billetter”, forklarer Molslinjens 

administrerende direktør, Carsten Jensen. 

 

Det nye pendlerprodukt giver priser for en lav personbil på 109 kroner ved mere end 30 

overfarter og 50 kroner for en gående voksen ved mere end 11 overfarter på Rønne - Ystad. 

 

Bornholms borgmester og formand for Trafikkontaktrådet, Winni Grosbøll er glad for resultatet: 

 
”Der har været en god dialog, som nu fører til, at det bliver væsentligt billigere at være pendler – 
og så er det meget tilfredsstillende, at vi har opnået en aftale, som også sikrer pendlerne den 
nødvendige fleksibilitet, så de kan booke helt frem til afgang. 
 

 

Billedtekst:  

 

 

For yderligere information kontakt venligst Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper 

Maack på 20 19 62 15 eller mail jma@molslinjen.dk  

 

Pressebilleder i høj opløsning kan downloades i Molslinjens presserum på www.molslinjen.dk 

 

 

Om Molslinjen 

 

• Molslinjen råder i dag over fire moderne hurtigfærger på Kattegat; hurtigfærgen Max 

Mols og de tre superfærger, Express 1, Express 2 og Express 3, der er blandt verdens 

største katamaraner. 
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• Superfærgerne kan tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 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 tre mio. passagerer 

om året. 

• Den 1. september 2018 overtager Molslinjen besejlingen af Bornholm. 

 


