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PRESSEMEDDELELSE 
 

Molslinjen letter presset på kø-plagede motorveje 
 
Flere og flere bilister har opdaget vandvejen mellem Jylland og Sjælland. Molslinjen 
har i årets første måneder flyttet 92 millioner bil-kilometer fra det trafikerede vejnet.  
 
Vand frem for vej. Det er den tendens, som Molslinjens seneste trafiktal peger i retning af. I 
årets første fem måneder kørte 459.708 bilister om bord på Molslinjens hurtigfærger, mens 
rederiet i samme periode sidste år sejlede 424.128 biler over Kattegat. 
 
Det betyder, at 8,4 procent flere biler tog vandvejen og dermed undgik de kø-ramte motorveje 
mellem Jylland og Sjælland. I alt har rederiet således lettet presset på vejene med hele 92 
millioner bil-kilometer i perioden. 
 
”2016 slog alle rekorder, og det ser ud til, at vi i 2017 kan bidrage yderligere til at reducere 
trafikbelastningen på især de jyske og fynske motorveje, hvor bilisterne endnu en sommer må se 
frem til vejarbejder og medfølgende lange, varme bilkøer,” siger Molslinjens kommercielle 
direktør, Jesper Skovgaard. 
 
Molslinjen har 1. juni sat endnu en superfærge, den nybyggede Express 3, i rute på Kattegat. Det 
betyder, at Molslinjen nu kan tilbyde op til 28 daglige afgange mellem Jylland og Sjælland. 
 
”Fire hurtigfærger på Kattegat giver selvfølgelig plads til flere passagerer. Derfor er vi også 
meget tilfredse med, at vi ud over den samlede stigning i passagertallet, også oplever flere 
passagerer på de enkelte afgange,” siger Jesper Skovgaard. 
 
Antallet af passagerer runder i årets første fem måneder 1.014.663 mod 976.101 året før. 
 
”Det er en stigning på fire procent. Det tal viser, at vi fortsætter med at tage markedsandele fra 
Storebæltsbroen og bekræfter tendensen med, at folk gerne vil sejle uden om trafikpropperne,” 
siger Jesper Skovgaard. 
 
Billedtekst: Passagertallet på vandvejen mellem Sjælland og Jylland har rundet en million her i 
årets første fem måneder – en stigning på fire procent i forhold til samme periode i 2016.  
 
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. 

 


