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LangelandsFærgen fortsætter trafikvækst 
 
Rederiet Færgens trafiktal for 2015 viser, at trafikken via LangelandsFærgen 
ikke har været større siden etableringen af Storebæltsbroen.  
 
Ikke siden etableringen af Storebæltsforbindelsen i 1998 har der været mere trafik på færgeruten 
Spodsbjerg-Tårs end i 2015. Det er konklusionen oven på rederiet Færgens netop offentliggjorte 
trafiktal for 2015. Dermed fortsætter LangelandsFærgen sin mangeårige trafikvækst med et støt 
stigende antal af overførte personbiler.  
 
I alt blev 196.106 personbiler overført via LangelandsFærgen i 2015. Det er en stigning på 3 
procent i forhold til 2014. Også hvad angår antallet af passagerer er der vækst i forhold til 2014. I 
alt 513.362 passagerer blev overført i 2015, hvilket er en stigning på 1,4 procent sammenlignet 
med 2014. 
 
”Efter de nye færger blev indsat på ruten i 2012, er trafikken udelukkende blevet ved med at stige. 
I vores kundeundersøgelser kan vi se, at passagererne er glade for den gode plads om bord, de 
moderne faciliteter og ikke mindst den gratis wi-fi. Senest er det blevet muligt at benytte sin 
BroBizz på overfarten uden forudgående aftale. På den måde er Spodsbjerg-Tårs-overfarten blevet 
et reelt alternativ til Storebæltsbroen, hvilket kan aflæses tydeligere og tydeligere i trafiktallene,” 
siger Lindy Kjøller, der er salgs- og marketingchef hos Færgen.  
 
Han peger desuden på, at turismeaktørerne på Lolland-Falster i flere år har manglet et fælles fokus, 
hvilket de nu har fået med etableringen af en partnerskabskampagne, der for første gang 
nogensinde præsenterer Lolland-Falsters turismetilbud som et samlet hele. Kampagnes effekt udgør 
således efter alt at dømme endnu en væsentlig forklaring på den øgede trafik mellem Spodsbjerg 
og Tårs.  
 
Færgen er blandt initiativtagerne til partnerskabskampagnen, ligesom rederiet har etableret 
samarbejder med blandt andre Visit Langeland, Udvikling Fyn og Langelandsfestivalen. Derudover 
samarbejder flere af parterne om salg af endagsture, pakkerejser og andre tilbud via webportalen 
Dansk Ø-ferie. 
 
Billedtekst: Færgetrafikken mellem Spodsbjerg og Tårs har været i vækst igennem en årrække. 
Foto: Færgen.  
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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.  


