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AlsFærgen overgår ekstraordinært trafik-år  
 

Rederiet Færgens trafiktal for 2015 viser, at ruten Bøjden-Fynshav har 
overgået 2014, hvor 1864-markeringen skabte massiv trafik.  
 
2014 var et ekstraordinært år for trafikken på færgeruten Bøjden-Fynshav. Den primære årsag 
hertil var 150-året for slaget ved Dybbøl Mølle, hvilke affødte en lang række arrangementer og 
markeringer og som direkte konsekvens heraf også en markant øget trafik via AlsFærgen. Bedømt 
på rederiet Færgens trafiktal for 2015 har interessen for Als imidlertid varet ved. 
 
Det primære trafikparameter i form af antallet af overførte personbiler afslører således endnu flere 
overførte peronbiler end i 2014 med en lille stigning på 0,3 procent. I alt blev 122.014 personbiler 
overført via AlsFærgen i 2015. 
 
”Alene bedømt på den massive opmærksomhed omkring Dybbøl og Als i 2014 trodser det 
umiddelbart sund fornuft, at trafiktallene holder niveau og endda er endnu højere i 2015. Det ser vi 
som udtryk for, at de lokale sønderjyder og fynboer i højere grad end tidligere vælger AlsFærgen 
frem for motorvejen på grund af et forbedret færgekoncept og ikke mindst en fordobling af 
kapaciteten,” siger Lindy Kjøller, der er salgs- og marketingchef hos Færgen.  
 
Han henviser i den forbindelse til, at færgeruten mellem Bøjden og Fynshav i 2015 har undergået 
en række markante forandringer og forbedringer. Således har indsættelsen af den nye AlsFærge 
”M/F Fynshav” resulteret i knap en fordobling af kapaciteten og timedrift i juni, juli og august, 
ligesom færgen har fået et nyt pendlerområde med gratis wi-fi samt ny og moderne indretning i 
alle passagerområder. Ligeledes har Færgen ændret på procedurerne i forbindelse med check-in, 
således at det nu er hurtigere at komme om bord.  
 
Færgen samarbejder med blandt andre Visit Sønderjylland, Udvikling Fyn, Sønderborg Slot, 
Universe Oplevelsespark og Historiecenter Dybbøl Banke med det formål at trække turister til Als. 
Derudover samarbejder Færgen med en række lokale turismeaktører om salg af endagsture, 
pakkerejser og andre tilbud via webportalen Dansk Ø-ferie. 
 
Billedtekst: Færgen indsatte i 2015 en ny AlsFærge med navnet ”M/F Fynshav” på ruten mellem 
Bøjden og Fynshav. Foto: Færgen. 
 
For yderligere oplysninger kontakt salgs- og marketingchef hos Færgen Lindy Kjøller på  
20 33 50 44 eller likj@faergen.dk.  
 
For pressebilleder, pressetekster eller ved andre spørgsmål kontakt Allan Priess Poulsen hos 
EHRENBERG Kommunikation på 53 70 51 38 eller ap@ehrenberg-kommunikation.com.  


