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PRESSEMEDDELELSE 
 

Molslinjen præsenterer Bornholmslinjens 
billetpriser 
 
Molslinjen er klar med de priser, som vil møde bornholmere og andre, der sejler 
med Bornholmslinjen i 2018. Færgegæsterne kan se frem til markant reducerede 
billetpriser.  
 
Det bliver billigere at sejle til og fra Bornholm, når Molslinjen til september næste år 
overtager besejlingen af solskinsøen i Østersøen. Sådan har meldingen lydt, siden nyheden 
om operatørskiftet sidste år kom for dagen. Nu er Molslinjen så klar med de konkrete 
billetpriser. 
 
”Vi er parate med en fart- og prisplan, der vil medføre meget betydelige rabatter. Cirka 75 
procent af alle billetter i 2018 vil blive solgt til henholdsvis 99 kroner og 199 kroner. Vi har 
lovet billige billetter, og det kommer der,” siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper 
Skovgaard. 
 
Om få dage præsenterer Molslinjen fart- og prisplanen for Trafikkontaktrådet på Bornholm, 
og derefter for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 
 
Bornholmslinjens fart- og prisplan skulle ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriets 
plan først offentliggøres den 1. maj 2018. Men det har været et stort ønske fra hele 
Bornholm at få fremskyndet processen. 
 
”Det ønske har vi stor forståelse for, og vi er nu klar med en version, som 
Trafikkontaktrådet, ministeren og hans embedsmænd kan kigge på. Godkender de planen, 
kan vi åbne for booking af billetter allerede i begyndelsen af januar 2018,” fortæller Jesper 
Skovgaard. 
 
 
Billedtekst: Bornholmere og andre færgegæster kan se frem til væsentligt billigere billetter 
til sejlturen til og fra Bornholm. Molslinjen er klar med fart- og prisplan.   
 
 
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. 
 


