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PRESSEMEDDELELSE 
 

Kombardo Expressen har vokseværk 
 
Herning Turists og Molslinjens fælles busrute er lynhurtigt blevet folkeeje. I takt med 
efterspørgslen er antallet af ugentlige afgange mellem Aarhus og København mere 
end tredoblet siden juli. Der er nu en bus med hver eneste færge. 
 
Fra første færd har Herning Turists og Molslinjens fælles busrute mellem Aarhus og København, 
Kombardo Expressen, oplevet stor efterspørgsel. Så stor, at de to selskaber nu for anden gang 
siden premieren den 8. juli hæver antallet af ugentlige afgange – denne gang fra 84 til 150.  
 
”Vi havde et mål om at få busser med på alle Molslinjens færger efter 12 måneder. Det mål har 
vi allerede nået nu, og vi har måttet løbe stærkt fra dag ét bare for at følge med,” siger 
Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard. 
 
På mindre end tre måneder er antallet af Kombardo Expressens ugentlige afgange mellem 
landets to største byer vokset fra 44 til 150 – altså mere end en tredobling. Behovet for billige, 
direkte busture med ophold på Molslinjens hurtigfærger har overrasket. 
 
”Især i weekenderne har vi oplevet kæmpe efterspørgsel, og nu har interessen for alvor spredt 
sig til hverdagene, så derfor mander vi op på busser og afgange,” siger Jesper Skovgaard. 
 
Samtidig arbejdes der på at gøre alle Kombardo Expressens busser let genkendelige og sikre et 
højt serviceniveau på turene, som på lidt over tre timer sender gæsterne mellem Rutebilstationen 
i Aarhus og DGI Byen i København.  
 
Med de nye afgange kører Kombardo Expressen fra den 23. oktober og frem op til 150 ugentlige 
afgange direkte og uden stop mellem Aarhus og København. Alle billetter til Kombardo Expressen 
mandag til og med torsdag koster fra 99 kroner. 
 
Billedtekst: På tre måneder er antallet af Kombardo Expressens ugentlige afgange mellem 
Aarhus og København tredoblet for at følge med efterspørgslen.  
 
 
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 Fie Vedsmand hos 
Molslinjens PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 28 15 88 97 eller mail 
fv@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 på Kattegat; hurtigfærgen Max 
Mols og de tre superfærger, Express 1, Express 2 og Express 3, der er blandt verdens 
største katamaraner. 

• 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 2,8 mio. 
passagerer om året. 

• Den 1. september 2018 overtager Molslinjen besejlingen af Bornholm. 
• Kombardo Expressen råder over 10 moderne og komfortable langtursbusser. 

 


