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Fortsat fremgang i Mols-Linien 
 

Mols-Liniens koncept med hyppige afgange og lave priser fortsætter med at give 

bonus. Kunderne strømmer til rederiets hurtigfærger. 

 

Mols-Linien tog i årets første 3 kvartaler endnu et trafikspring. Rederiet overførte 883.024 

personbiler, hvilket er 9,7 pct. flere end i samme periode sidste år. I samme tidsrum voksede antal 

overførte personbilsenheder, hvor lastbiler, busser og andre køretøjer er inkluderet og omregnet, 

med 7,2 pct. til 993.654 enheder. Antallet af passagerer voksede fra 2 millioner til 2,1 millioner i 

årets første 9 måneder. 

 

Mols-Liniens adm. direktør Carsten Jensen udtaler: 

 

”Den positive udvikling bekræfter, at danskerne betragter Mols-Liniens hurtigfærger som en meget 

attraktiv løsning, når de skal rejse mellem Øst- og Vestdanmark.  Det bekræftes yderligere af, at 

vores markedsandel stiger. For mange er det simpelthen nemmere, hurtigere, mere behageligt og 

billigere at bruge vores færger end at tage den lange vej over Fyn.” 

 

Mols-Linien fortsætter med at se en positiv effekt af den nye motortrafikvej, der gør 

tilkørselsforholdene til og fra Sj. Odde nemme, og der er nu en forhøjet fartgrænse på 100 km/t 

på strækningen. 

 

Der er fremdrift i Aarhus Kommunes arbejde med at færdiggøre og forbedre tilkørselsforholdene til 

færgeterminalen i Aarhus Havn, og Mols-Linien og kunderne ser frem til den snarlige 

færdiggørelse. 

 

Mols-Linien er overbevist om, at den positive trafikudvikling for Mols-Linien vil forstærkes i de 

kommende år, i takt med at kapaciteten øges, og i foråret 2017 indsættes endnu en superfærge 

på Kattegat i form af KatExpress 3. 

 

På basis af ovenstående fastholder Mols-Linien forventningen til årets resultat på 110 til 130 

millioner kroner efter skat.  
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Trafikudvikling i 1. -3. kvartal 2016 

 1.-3. kvartal 

2016 

1.-3. kvartal 

2015 

Ændring  Ændring  

 Antal Antal Antal Procent 

Personbilsenheder 993.654 926.771 66.883 7,2 

Personbilsenheder pr. afgang 183 188 -5 -2,7 

Personbiler i stk. 883.024 804.758 78.266 9,7 

Personbiler i stk. pr. afgang 162 164 -2 -1,2 

     

Antal passagerer  2.107.805 2.029.246 78.559 3,9 

     

Antal afgange 5.444 4.918 526 10,7 

 

 

 

For yderligere information kontakt venligst Mols-Liniens adm. direktør, Carsten Jensen, på 

telefon 89 52 52 01.  

 

For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Fie Nadja Vedsmand 

hos Mols-Liniens PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 28 15 88 97 eller mail 

fv@ehrenberg-kommunikation.com. Pressebilleder i høj opløsning kan downloades i Mols-

Liniens presserum på www.ehrenberg-kommunikation.com 

 

 

Om Mols-Linien 

 

I foråret 2017 indsætter Mols-Linien endnu en superfærge, KatExpress 3. 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. Mols-Linien A/S sikrer med Kattegat-ruterne Odden-Aarhus og 

Odden-Ebeltoft en hurtig, effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland. Mols-Linien 

overfører mere end 1,2 mio. personbilsenheder og 2,6 mio. passagerer om året. Rederiet råder 

over tre moderne hurtigfærger; hurtigfærgen Max Mols og de to superfærger, KatExpress 1 og 

KatExpress 2, der er blandt verdens største katamaraner. Overfarten mellem Ebeltoft og Odden 

varer 55 minutter og 75 minutter mellem Aarhus og Odden. Med den nye motortrafikvej mellem 

Holbæk og Vig, hvor hastigheden er sat op til 100 km/t, kan rejsen fra Aarhus til Storkøbenhavn 

gøres på lidt mere end to timer. Mols-Linien tilbyder desuden særlige løsninger til fragtbranchen, 

hvor lastbiler og løstrailere kan sejle mellem Odden og Aarhus på blot 75 minutter. På hver af 

Mols-Liniens tre hurtigfærger er der ladepladser til elbiler, ligesom der er ladestationer til elbiler på 

havneterminalen i Aarhus og Odden. Opladning er gratis og forbeholdt rejsende på Business 

BlueClass, som er de erhvervsrejsendes foretrukne billettype. 
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