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Kør til færgen med 100 kilometer i timen 
 
 

Sommertrafikken mellem København og Aarhus er de seneste uger gledet lidt kvikkere. Folketingets 
beslutning om at øge fartgrænsen på motortrafikvejene til 100 kilometer i timen blev effektueret i juli, 
hvor landets første 100 km/t-skilte fik debut på rute 21 mellem Holbæk og Vig. 
 
Hastighedsændringen betyder blandt andet, at de mere end 2,5 millioner danskere, som hvert år rejser 
med Mols-Linien over Kattegat, sparer tid på turen til og fra hurtigfærgerne.  
 
Den over ti procent højere hastighed på rute 21 er dermed til gavn for de mange businessrejsende, 
pendlere og ferierejsende, der nu kommer hurtigere frem til møder, job og ferieophold.  
 
 
 

Billedtekst: 100 km/t-skiltene har fået debut på motortrafikvejen mellem Holbæk og Vig. 

 

 

For yderligere information kontakt venligst Mols-Liniens marketingchef, Mikkel Hybel, på telefon 20 

19 62 11 eller mail mhy@mols-linien.dk 

 

For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen 

hos Mols-Liniens PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 41 28 10 01 eller mail 

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

presserum på www.ehrenberg-kommunikation.com 

 

 

Om Mols-Linien 

Mols-Linien A/S er et dansk rederi, der med Kattegat-ruterne Odden-Aarhus og Odden-Ebeltoft sikrer 

en hurtig, effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland. Mols-Linien overfører over 1,2 mio. 

personbilsenheder og ca. 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. I 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. Overfarten mellem Ebeltoft og Odden varer 55 minutter og 75 

minutter mellem Aarhus og Odden. Med den nye motortrafikvej mellem Vig og Holbæk 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 to ladepladser til elbiler. Opladning er gratis 

og forbeholdt rejsende på Business BlueClass, som er de erhvervsrejsendes foretrukne billettype. 
 


