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From:                                 Kim Riis-Sørensen <krs@molslinjen.dk>
Sent:                                  13 November 2020 16:06:25 (UTC +02)
To:                                      Lars Møldrup <bgselm@fanoe.dk>
Cc:                                      Johan Brøndsted <bgskjb@fanoe.dk>; Lars Bach <bgtmlb@fanoe.dk>; Arne 
Blaabjerg Jensen <bgtmabj@fanoe.dk>; Carsten Jensen <cj@molslinjen.dk>; Poul Jacobsen 
<pja@molslinjen.dk>; Hans-Henrik Simonsen <hhs@molslinjen.dk>; Jesper Maack <jma@molslinjen.dk>
Subject:                             Vedr. møde om finansiering af havnerelaterede projekter
Attachments:                   20201113_PRM_Løft af havnepladserne ved Fanølinjen_KRS - version 2_REN.docx

Kære Lars 
Tak for et rigtig godt og konstruktivt møde på Fanø sidste torsdag. Det var rigtig godt at træffe dig 
og jeg ser frem til det kommende samarbejde… 
 
Hermed som lovet en opsummering af det aftalte. 
 
Havnerelaterede projekter (ekskl. momsandel): 

• Ekstra opmarchplads (P-pladsen ved lystbådehavnen):          TDKK 1.310
o Den ekstra opmarchplads anvendes af beredskabet til opstuvning af biler ved større 

kødannelser
o Den nærmere specifikation fremsendes til Fanølinjen sammen med faktura

• Nedlæggelse af skråparkering:                                    TDKK    650
o Herved muliggøres et separat opmarchspor fra opmarcharealet ved færgen og ned 

til den ekstra opmarchplads ved lystbådehavnen, så den almindelige trafik ikke 
generes ved kødannelse

o Den nærmere specifikation fremsendes til Fanølinjen sammen med faktura
• Trafikstyring ved højvande:                                         TDKK    150

o Ved højvande skal signaler og bomme sikre at bilister ikke kører helt ned til færgen, 
men i stedet ledes væk fra opmarchpladsen indtil vandstanden igen muliggør 
sejlads

o Den nærmere specifikation fremsendes til Fanølinjen sammen med faktura
• Opdatering af ventefaciliteterne på opmarcharealerne

o Fanø Kommune fremlægger konkret projekt, når dette foreligger. 
o Aftale om finansieringsmulighederne afventer at oplæg til endeligt projekt foreligger. 

De eksisterende ventefaciliteter på havnen, som rederiet har lejeaftale på i dag, 
forventes nedlagt, da det formentlig ikke kan svare sig at højvandssikre disse

• Evt. forlængelse af Ø-bizz banen
o Fanø Kommune har ønske om at forlænge Ø-bizz banen, således at man også kan 

håndtere kødannelse for denne bane, uden at det skal genere den almindelige 
trafik.

o Forlængelse af banen ændrer ikke umiddelbart på det aftalte antal pladser pr. 
afgang, som p.t. gælder for Ø-pendlere

o Fanø Kommune fremlægger konkret projekt, når dette foreligger. 
• Opgradering af terminal og arealer:                            TDKK    600

o I forbindelse med serviceløft og opgradering af bygninger og arealer får disse et helt 
nyt og mere indbydende udtryk

• Nye trafikinfotavler:                                                      TDKK    400
o Store, moderne skærme så kommunikationen kan forbedres væsentligt til 

overfartens kunder
• Ny drive-in automat (Ø-bizz):                                       TDKK    300



o Forbedring og optimering af drive-in forholdene, så generne ved kødannelse 
mindskes

 
Hertil kommer investeringen i nybygget el-færge og etablering af landanlæg med ladeudstyr mv. til 
ca. DKK 90 mio. 
 
Omstillingen af FENJA/MENJA sker i stedet ved indførelse af det CO2-neutrale brændstof for disse 
færger - HVO, der kræver en meromkostning over en 15-årig periode på anslået ca. DKK 26,9 
mio., hvor en omstilling af FENJA/MENJA med øgede tekniske myndighedskrav må forventes at 
være ca. DKK 50 mio.
 
Fanølinjen fremlagde på møde med Økonomi- og Planudvalget den 18. september 2019 
oprindeligt en projektøkonomi med et finansieringsbehov, der med de daværende kendte 
trafikmængder ville give anledning til en prisstigning på op til 13,3%, idet der blev givet et 
eksempel på en projektøkonomi på DKK 115 mio.
Med de ovenstående havnerelaterede projekter er der på nuværende tidspunkt en samlet 
projektøkonomi på DKK 120,7 mio. til finansiering, idet jeg for god ordens skyld skal gøre 
opmærksom på. at dette beløb inkluderer rederiets andel af ikkefradragsberettiget moms. 
 
En genberegning af finansieringsbehovet med en opdatering af trafiktallene samt indregning af alle 
havnerelaterede projekter mv., viser nu en samlet prisstigning på op til 14,4%, og jeg forventer ikke 
at en inkludering af eksempelvis forlængelse af Ø-bizz-banen vil betyde det store på denne 
prisstigning. Prisstigningen vil komme til endelig udmøntning pr. 1. januar 2022.
 
-o0O0o- 
 
Endelig vedhæfter jeg en pressemeddelelse, som rederiet kunne tænke sig at udsende i 
forbindelse med det serviceløft og den opgradering, som vi sammen foretager for overfarten. I 
pressemeddelelsen er vinklen dog også på etableringen af rederiets kaffebar-koncept, ”Barista’s” 
på Esbjerg-siden! �
Har I bemærkninger til pressemeddelelsen inden denne udsendes? 
 
 
Jeg ønsker dig en rigtig god weekend! �
Med venlig hilsen / Best regards
Kim Riis-Sørensen
Business Controller 

Færgevej 7A, 8000 Aarhus C 
T. +45 70101418 
D. 
M. +45 21794466 
Email. krs@molslinjen.dk

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual 
and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message 
and are hereby notified that any disclosure, copying or distribution of this message, or the taking of any 
action based on it, is strictly prohibited.
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        13. november 2020
PRESSEMEDDELELSE

Fanølinjens havneområder får 
den store overhaling
Til foråret 2021 vil havneområdet omkring Fanølinjen i Esbjerg og i Nordby se helt anderledes ud. 
Fanølinjen planlægger en opgradering af hele havneområdet, terminalen og opmarchbaner. 
Samtidig vil terminalen i Esbjerg få en Barista’s kaffebar i stil med dem fra hurtigfærgerne på 
Kattegat.

Fanølinjen planlægger et større løft af havnepladsen ved Fanølinjen i Esbjerg. Terminalen renoveres 
både ude og inde, og der arbejdes med en ekstra automat i check-in – en automat, som i højere grad 
kan hjælpe til med at prioritere turen for de lokale rejsende med Ø-Bizz. Endelig vil man blive budt 
velkommen af en stor, ny trafikinfotavle.

Samtidig vil Fanø Kommune lave bedre tilkørsel til opmarchbanerne på havnen i Nordby, ligesom P-
pladsen ved lystbådehavnen inddrages som ekstra opmarchplads for derved at kunne minimere 
kødannelse.

På Fanøsiden vil der også blive opsat en ny trafikinfotavle, ligesom området generelt vil blive 
forskønnet.

”Med en investering på 100 millioner i en ny el-færge mener vi, at tiden også er kommet til at gøre 
noget ved omgivelserne. Det betyder blandt andet, at vi etablerer en Barista’s kaffebar på havnen i 
Esbjerg, så vi kan yde en bedre service til dem, som venter på deres færgetur”, siger Carsten Jensen, 
administrerende direktør for Molslinjen.

Den nye el-færge skal efter planen komme til Esbjerg i efteråret 2021, og den vil altså lægge til i en 
havn, som vil se noget anderledes ud end i dag.

”Området ser lidt trist ud, så det vil vi gerne gøre noget ved. Det betyder noget for oplevelsen for både 
de lokale rejsende og de mange turister, som skal til havnen i Esbjerg på deres tur til Fanø”, siger 
Carsten Jensen.

Med en helt ny Barista’s på havnen bliver det også muligt at nyde ventetiden med god kaffe fra en 
kaffebar, hvor der tænkes bæredygtighed ind i hele konceptet – lige fra kaffe og te til emballage og 
service.

For yderligere information kontakt venligst Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper Maack på 
20 19 62 15 eller mail jma@molslinjen.dk 

mailto:jma@molslinjen.dk
mailto:jma@molslinjen.dk


From:                                 Arne Blaabjerg Jensen <>
Sent:                                  7 October 2020 14:00:20 (UTC +02)
To:                                      'Kim Riis-Sørensen' <krs@molslinjen.dk>
Cc:                                      Jonny Hansen <joha@molslinjen.dk>; Lars Bach <bgtmlb@fanoe.dk>
Subject:                             SV: Vedr. havnerelaterede projekter

Hej Kim 
Tak for din tilbagemelding. 
Vi vil forsøge at få projektet godkendt i år, og udført inden påske 2021. 
 
Venlig hilsen

Arne Blaabjerg Jensen 
Havnefoged - Senioringeniør

  
Teknik, Plan & byg
Skolevej 5-7, 6720 Fanø
Direkte +45 76 66 06 35 Mobil +45 21 52 47 09

E-mail bgtmabj@fanoe.dk  Web www.fanoe.dk 

  Fanø Kommune  

 

Fra: Kim Riis-Sørensen <krs@molslinjen.dk> 
Sendt: 7. oktober 2020 12:18
Til: Arne Blaabjerg Jensen <bgtmabj@fanoe.dk>
Cc: Jonny Hansen <joha@molslinjen.dk>
Emne: Vedr. havnerelaterede projekter 
 
Kære Arne 
Jeg har fået dine kontaktinformationer fra min kollega Jonny Hansen. 
 
Molslinjen har aftalt med den konstituerede kommunaldirektør, Johan Brøndsted, at de 
havnerelaterede projekter sammentænkes med idriftsættelsen af den nye elfærge, herunder også 
nedlæggelsen af skråparkeringspladserne i forlængelsen af indkørslen til opmarchpladsen. 
 
Molslinjen vil efter aftale med Fanø Kommune finansiere de samlede havnerelaterede projekter 
over prisstigninger på billetterne. Det drøftes i øjeblikket i Fanø Kommune (hhv. ØPU og senere 
kommunalbestyrelsen), hvorledes disse prisstigninger til implementeres. 
 
Kender I allerede nu tidsplanen for nedlæggelsen af skråparkeringspladserne? 
 
 
På forhånd tak! 
Med venlig hilsen / Best regards
Kim Riis-Sørensen

mailto:%20bgtmabj@fanoe.dk
http://www.fanoe.dk/


Business Controller 

Hveensgade 4, 8000 Aarhus C  
T. +45 70101418 
D. 
M. +45 21794466 
Email. krs@molslinjen.dk

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual 
and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message 
and are hereby notified that any disclosure, copying or distribution of this message, or the taking of any 
action based on it, is strictly prohibited.
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From:                                 Kim Riis-Sørensen <krs@molslinjen.dk>
Sent:                                  7 October 2020 14:17:06 (UTC +02)
To:                                      Arne Blaabjerg Jensen <bgtmabj@fanoe.dk>
Cc:                                      Jonny Hansen <joha@molslinjen.dk>; Lars Bach <bgtmlb@fanoe.dk>
Subject:                             SV: Vedr. havnerelaterede projekter

Hej Arne 
Det lyder godt! Tak for tilbagemeldingen… 
 
 
Med venlig hilsen / Best regards
Kim Riis-Sørensen
Business Controller 

Hveensgade 4, 8000 Aarhus C 
T. +45 70101418 
D. 
M. +45 21794466 
Email. krs@molslinjen.dk

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual 
and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message 
and are hereby notified that any disclosure, copying or distribution of this message, or the taking of any 
action based on it, is strictly prohibited.
 

Fra: Arne Blaabjerg Jensen <bgtmabj@fanoe.dk> 
Sendt: 7. oktober 2020 14:00
Til: Kim Riis-Sørensen <krs@molslinjen.dk>
Cc: Jonny Hansen <joha@molslinjen.dk>; Lars Bach <bgtmlb@fanoe.dk>
Emne: SV: Vedr. havnerelaterede projekter
 
Hej Kim 
Tak for din tilbagemelding. 
Vi vil forsøge at få projektet godkendt i år, og udført inden påske 2021. 
 
Venlig hilsen

Arne Blaabjerg Jensen 
Havnefoged - Senioringeniør

  
Teknik, Plan & byg
Skolevej 5-7, 6720 Fanø
Direkte +45 76 66 06 35 Mobil +45 21 52 47 09

E-mail bgtmabj@fanoe.dk  Web www.fanoe.dk

  Fanø Kommune 

mailto:%20bgtmabj@fanoe.dk
http://www.fanoe.dk/


 

Fra: Kim Riis-Sørensen <krs@molslinjen.dk> 
Sendt: 7. oktober 2020 12:18
Til: Arne Blaabjerg Jensen <bgtmabj@fanoe.dk>
Cc: Jonny Hansen <joha@molslinjen.dk>
Emne: Vedr. havnerelaterede projekter
 
Kære Arne 
Jeg har fået dine kontaktinformationer fra min kollega Jonny Hansen. 
 
Molslinjen har aftalt med den konstituerede kommunaldirektør, Johan Brøndsted, at de 
havnerelaterede projekter sammentænkes med idriftsættelsen af den nye elfærge, herunder også 
nedlæggelsen af skråparkeringspladserne i forlængelsen af indkørslen til opmarchpladsen.
 
Molslinjen vil efter aftale med Fanø Kommune finansiere de samlede havnerelaterede projekter 
over prisstigninger på billetterne. Det drøftes i øjeblikket i Fanø Kommune (hhv. ØPU og senere 
kommunalbestyrelsen), hvorledes disse prisstigninger til implementeres.
 
Kender I allerede nu tidsplanen for nedlæggelsen af skråparkeringspladserne? 
 
 
På forhånd tak! 
Med venlig hilsen / Best regards
Kim Riis-Sørensen
Business Controller 

Hveensgade 4, 8000 Aarhus C 
T. +45 70101418 
D. 
M. +45 21794466 
Email. krs@molslinjen.dk

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual 
and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message 
and are hereby notified that any disclosure, copying or distribution of this message, or the taking of any 
action based on it, is strictly prohibited.
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From:                                 Kim Riis-Sørensen <krs@molslinjen.dk>
Sent:                                  7 October 2020 12:17:55 (UTC +02)
To:                                      Arne Blaabjerg Jensen <bgtmabj@fanoe.dk>
Cc:                                      Jonny Hansen <joha@molslinjen.dk>
Subject:                             Vedr. havnerelaterede projekter

Kære Arne 
Jeg har fået dine kontaktinformationer fra min kollega Jonny Hansen. 
 
Molslinjen har aftalt med den konstituerede kommunaldirektør, Johan Brøndsted, at de 
havnerelaterede projekter sammentænkes med idriftsættelsen af den nye elfærge, herunder også 
nedlæggelsen af skråparkeringspladserne i forlængelsen af indkørslen til opmarchpladsen.
 
Molslinjen vil efter aftale med Fanø Kommune finansiere de samlede havnerelaterede projekter 
over prisstigninger på billetterne. Det drøftes i øjeblikket i Fanø Kommune (hhv. ØPU og senere 
kommunalbestyrelsen), hvorledes disse prisstigninger til implementeres.
 
Kender I allerede nu tidsplanen for nedlæggelsen af skråparkeringspladserne? 
 
 
På forhånd tak! 
Med venlig hilsen / Best regards
Kim Riis-Sørensen
Business Controller 

Hveensgade 4, 8000 Aarhus C 
T. +45 70101418 
D. 
M. +45 21794466 
Email. krs@molslinjen.dk

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual 
and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message 
and are hereby notified that any disclosure, copying or distribution of this message, or the taking of any 
action based on it, is strictly prohibited.
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