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Välj
rätt
färja

Färjetabeller
Vart skall vi?
Det är med oss du reser
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Färjefakta 2014

Linje Rederi Turtäthet Hemsida Bokning/kundservce

BELGIEN
Göteborg - Gent DFDS 5 ggr/v www.freight.dfdsseaways.com 031-65 08 67

DANMARK
Göteborg-Frederikshavn Stena Line 5 dagl www.stenaline.se 0770-57 57 00
Varberg-Grenå Stena Line 2 dagl www.stenaline.se 0770-57 57 00
Helsingborg-Helsingör Scandlines var 15:e min www.scandlines.se 042-18 61 00
Helsingborg-Helsingör HH-ferries var 15:e min www.hhferries.se 042-26 80 24
Öresundsbron - Dygnet runt www.oresundsbron.com 040-22 30 00

ENGLAND
Göteborg-Immingham DFDS 6 ggr/v www.freight.dfdsseaways.com 031-65 08 67
Göteborg-Tilbury DFDS 2 ggr/v www.freight.dfdsseaways.com 031-65 08 67

NORGE
Strömstad-Sandefjord Color Line 4 dagl www.colorline.se 0526-620 00

SÖDERUT

BORNHOLM
Ystad-Rönne Faergen 4 -8 dagl www.faergen.se 0411-55 87 00

POLEN
Ystad-Swinoujscie Polferries 2 dagl www.polferries.se 040-12 17 00
Ystad-Swinoujscie Unity Line 2 dagl www.unityline.se 0411-55 69 00
Karlskrona-Gdynia Stena Line 2 dagl www.stenaline.se 0770-57 57 00
Nynäshamn-Gdansk Polferries Varannan dag www.polferries.se 08-520 68 660
Trelleborg-Swinoujscie Unity Line 3 dagl www.unityline.se 0411-55 69 00
Trelleborg-Swinoujscie TT-Line 1 dagl www-ttline.se 0410-562 00

TYSKLAND
Göteborg-Kiel Stena Line 1 dagl www.stenaline.se 0770-57 57 00
Trelleborg-Travemünde TT-Line 3-4 dagl www.ttline.se 0410-562 00
Trelleborg-Rostock TT-Line 3 dagl www.ttline.se 0410-562 00
Trelleborg-Rostock Stena Line 3 dagl www.stenaline.se 0770-57 57 00
Trelleborg-Sassnitz Stena Line 4-dagl www.stenaline.se 0770-57 57 00
Malmö-Travemünde Finnlines 2-3 dagl www.fi nnlines.com   0771-34 09 00

ÖSTERUT

ESTLAND
Stockholm-Tallinn Tallink Silja 1 dagl www.tallinksilja.com 08-22 21 40
Kapellskär-Paldiski DFDS

Seaways 6 ggr/v www-dfdsseaways.se 0454-336 80

FINLAND
Umeå-Vasa  Vasabåtarna Dagligen www.vasabatarna.fi    090-18 52 00
Stockholm - Åbo Tallink Silja 2 dagl www.tallinksilja.com 08-22 21 40
Kapellskär-Nådendal Finnlines 2 dagl  www.fi nnlines.com   0771-340 900
StockholmHelsingfors Tallink Silja 1 dagl www.tallinksilja.com 08-22 21 40
Stockholm-Åbo Viking Line 2 dagl www.vikingline.se 0452 40 00
Stockholm-Helsingfors Viking Line 1 dagl www.vikingline.se 08-452 40 00

LETTLAND
Stockholm-Riga Tallink Silja 1 dagl www.tallinksilja.com 08-22 21 40
Nynäshamn-Ventspils Stena Line 1 dagl www.stenaline.se 0770-57 57 00

VÄSTERUT
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Linje Rederi Turtäthet Hemsida Bokning/kundservice

LITAUEN
Karlshamn-Klaipeda DFDS Seaways 1 dagl www.dfdsseaways.se 0454-336 80

RYSSLAND
Stockholm-
St Petersburg St Peterline Se hemsidan www.stpeterline.com 08-459 77 02

ÅLAND
Kapellskär-Mariehman Viking Line 3 dagl www.vikingline.se 08-452 40 00
Stockholm-Mariehamn Viking Line 1 dagl www.vikingline.se 08-452 40 00
Grisslehamn-Eckerö Eckerö Linjen 2-3 dagl www.eckerolinjen.se 0175-258 00
Stockholm-Mariehamn Tallink silja 2 dagl www.tallinksilja.com 08-22 21 40

Resa från Oslo
Oslo-Kiel Color Line 1 dagl www.colorline.se 0526-620 00
Oslo-Frederikshavn Stena Line 1 dagl www.stenaline.se 0770-57 57 00
Oslo-Köpenhamn DFDS Seaways 1 dagl www.dfdsseaways.se 042-405 25 27
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Västerut
Om vi skall bege oss västerut lig-
ger Norge närmast till. Strömstad-
Sandefjord är en trevlig inledning
på den färden. Speciellt om man
skall besöka södra Norge.

Till Danmark är det ingen svå-
righet. Leden Helsingborg-Hel-
singör tra keras dygnet runt av 
Scandlines färjor.

En resa tar 20 minuter och är ett
lagom uppehåll för en bensträcka-
re utanför bilen.

Samma sträcka och med samma
frekvens tra keras också av HH-
ferries med sina charmiga fartyg.
Och från Malmöregionen har vi
ju Öresundsbron som för varje år
visar upp ökad tra k.

Längst västerut har vi Stor-
britannien. Från Sverige kan vi
numera bara komma dit med
fraktbåt från Göteborg som är
en något annorlunda inledning
på en semester. Tänk på att vara
ute i god tid då platstillgången är
begränsad.

Vill vi åka vanlig bilfärja måste
vi först ta oss över till Jylland och
därefter fortsätta genom Danmark
till Esbjerg.

Söderut
Söderut betyder Tyskland och-

Polen.
Tänker vi besöka Holland,

Belgien eller Frankrike kommer
vi en liten bit på väg med Göte-
borg-Kiel.

Göteborg-Frederikshavn tar oss
genom Jylland till Tyskland. Efter
att ha tagit färjan över Elbe vid
Glückstadt är det inte långt till
Autobahn.

Skall vi rakt söderut genom-
Tyskland är det närmast med
klassiska Rödby-Puttgarden eller
Trelleborg-Travemünde.

Tänker vi besöka östra Tysk-
land kan det vara värt att välja
Gedser-Rostock. Här  nns också 
linjenTrelleborg-Sassnitz.
Därefter via Berlin och söderut
till exempelvis Österrike och
Tjeckien.

Vart
skall vi?

I söder ligger också Polen med
färjeförbindelser från både Nynäs-
hamn, Ystad och Karlskrona.

Österut
I öster domineras tra ken av lin-
jerna till Finland där både Viking
Line och Tallink Silja tra kerar 
ett  ertal rutter i stort sett dygnet 
runt.

Även Estland och Lettland har
numera daglig färjetra k med 
Sverige.

Till Litauen kan vi åka fraktfärja
sex dagar i veckan.

Sverige är inte isolerat från
omvärlden.

En färjetabell visar på ett
40-tal färjeförbindelser tillsam-
mans med Öresundsbron.

Därmed borde det också vara
svårt att välja rätt färja.

Men icke, bara vi vet vart vi
är på väg.
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St. Peter Line startade sin verksamhet 21
april 2010 med en färjelinje mellan Hel-
singfors och St. Petersburg med kryss-
ningsfärjan M/S Princess Maria.

I december 2010 meddelade rederiet
att ytterligare en förbindelse mellan St.
Petersburg och Stockholm inleds i april
2011 med avgångar från respektive stad
två gånger per vecka.

Kryssningspassagerare behöver inte
ryskt visum längre och det är anledning-
en till att rederiet startat. M/S SPL

Färjan ägdes först av Viking Line mel-
lan år 1986-1993 med namnet Olympia
och sedan av P&O Ferries mellan år
1993-2010 med namnet Pride of Bilbao.
Fartyget är 177.10 m långt och tar 2 500
passagerare.

Stockholm-St Petersburg

”gamla fartyg dör aldrig – de bara för-
svinner ur sikte”

Så sant som det är skrivet vilket de här två fartygen vittnar om.
Födda för Östersjön har de efter

några års ut ykter i världen hittat hem igen.

Nynäshamn-Gdansk
Äldre båtresenärer känner säkerligen
igen M/S Scandinavia. Det är med henne

Nynäshamn och polska Gdansk.
Hon byggdes 1980 av Öresundsvar-

1980-talet linjen Nynäshamn-Visby-Os-
karshamn för Rederi AB Gotland under
namnet m/s Visby.

för bl a Stena Line under namnet Felicity
var hon tillbaka i Östersjön1997 på sin

par år hetat m/sVisborg. Samma år bygg-
des fartyget om med katalytisk avgasre-
ning, sidosponsoner runt aktern
och allmän uppfräschning av publika
utrymmen.

Med en kompletterande ombyggnad
på varv i Gdansk sattes hon 2003 av Pol-

Gdansk.
M/S Scandinavia tar drygt 1 800

passagerare i ut- respektive insideshytter
med dusch/wc. Dessutom 200 passage-
rare i turistklasshytter och vilfåtöljer Det

med bekväm tillgång till närbelägen
hiss. Resturangerna är ljusa och

Princess Anastasia

trevliga med polska specialiteter där all
servering sker vid dukade bord, även
frukosten.

Vid sidan av ett standardutbud av

här även konferensutrymmen. En teater/
biosalong/auditorium innebär möjlighe-
ter för såväl individuella resenärer som
grupp-och företagsarrangemang.

På tre separata bildäck förvaras per-
son- och lastbilar. Med god isbrytande
kapacitettar hon sig lätt igenom södra

Östersjöns eventuella istäcken. Det har
bara hänt någon enstaka gång att någon
tur har ställts in. Däremot har man skjutit
tidsmässigt på någonavgång i avvaktan
på bättre väder. Bilfärjan lämnar Sverige
vid sextiden på kvällen och komme,

hamnstaden vid 13-tiden dagen därpå.
Scandinavia

Scandinavia
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På försommaren 1959 inleddes en era i passagerartra ken 
mellan Sverige och Finland. Då grundade den åländske sjökap-
tenen Gunnar Eklund bolaget Vinkinglinjen AB och den första
bilfärjan, S/S Viking, sattes då i tra k.

Efterhand samlades rederierna Vikinglinjen Ab,
Rederi Ab Slite och Ålandsfärjan Ab (sedermera SF Line Ab)
kring ett gemensamt marknadsföringsbolag, Oy Viking Line
Ab.

Efter att två av ägarrederierna upphört med sin verksamhet
blevmarknadsföringsbolaget helägt dotterbolag till SF Line
som i dag verkar under bolagsnamnet Viking Line AB.
 Sedan tra kstarten 1959 har ett drygt femtiotal
fartyg passerat revy. Genom årens lopp har deras storlek, servi-
cekoncept och tjänsteutbud undergått en dramatisk utveckling,
från den anspråkslösa inledningen med bilfärjor, inköpta i
andra hand, till dagens fullfjädrade fartygs otta. 
 En  otta som kombinerar kryssningsfartygens lyx och  ärd 
med en stor bildäckskapacitet.

Linjer/fartyg
Stockholm - Mariehamn - Åbo

Gabriella Mariella

Rosella

Tre skärgårdar

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård räknas som Sveriges största skärgård och
den näst största i Östersjön, efter Skärgårdshavet i sydvästra
Finland. Området saknar formell avgränsning, men brukar
anses sträcka sig från Arholma i norra delen av länet, cirka
150 kilometer (80 nautiska mil) utefter Upplands och Söder-
manlands kuster till Landsort i söder och i väst-östlig riktning
från Stockholms fastland cirka 80 kilometer (43 nautiska mil)
österut till i höjd med Svenska Högarna.[1]

Skärgården utanför Stockholm brukar delas upp i två huvud-
delar, den norra delen med Vaxholm som centralort i söder och
Norrtälje i norr, respektive den södra delen med Dalarö som
centralort i norr och Nynäshamn i söder.

Stockholms skärgård uppskattas bestå av mellan 30 000 och
35 000 öar, holmar och skär. Det  nns omkring 10 000 bofasta 
och 50 000 fritidshus i skärgården. Fast bro- eller färjeförbin-
delser med vägfärja  nns mellan Vaxholm, Ingarö, Värmdö, 
Yxlan, Blidö, Ljusterö och Väddö men också på många av de
större öarna längre ut från kusten som exempelvis Ingmarsö,
Möja, Runmarö, Nämdö, Ornö och Utö som tra keras av pas-
sagerarfartyg med fastställda turlistor.

Passagerarfärjorna österut har några leder att välja på, exem-
pelvis Furusundsleden eller förbi Waxholm.

Ålands skärgård
Ålands skärgård är en del av Sveriges och Finlands skärgårdar.
Egentligen är hela landskapet Åland skärgård, varav den största
ön kallas Fasta Åland.

Ålänningarna själva brukar dela in Åland i fastlandet, den norra
och den södra skärgården. Skärgården innehåller sammanlagt 6
500 öar och ligger huvudsakligen i den östliga delen av Åland.
 Ålandstra kens skärgårdsfärjor tar oss vidare ut bland öarna 
i skärgården. Med deras hjälp ka man också resa hela vägen
över till Finlands fastland. Färjturen är gratis för personer.

Åbo skärgård
Mellan fasta Åland och  nska fastlandet ligger skärgårdshavet. 
I området  nns två större fjärdar där det är jämförelsevis glest 
mellan öarna. Gränsen mellan Åland och Egentliga Finland går
längs Skiftet. Farlederna in till Åbo och Nådendal går genom
Skärgårdshavet.

I skärgårdshavet ligger Ålands och Åbolands skärgård och
resten av skärgården utanför Åbos kust.

Öarna i skärgårdshavet har 33 000 fast bosatta invånare.

Stockholm - Mariehamn - Helsingfors

Kapellskär-Åland

Viking Grace



Turist i Europa 1-2014 - Välj rätt färja7

Silja Line är ett  nländskt rederi som ägs av Tallink.Silja Line 
driver även Tallink Silja Cargo, och de hade också ett dotterbo-
lag, SeaWind Line, deras tra k har tagits över av Tallink.

Silja Line driver Östersjöns största kryssningsfärja, M/S Silja
Europa.
Rederiet grundades 1957 som ett dotterbolag till
FÅA, Rederi AB Bore och Svearederiet för att sköta den som
de kallade samtra ken mellan Finland och Sverige. År 2000 
såldes Silja Line till brittiska Sea Containers. Sea Containers
hamnade senare i en ekonomisk kris, och i juni 2006 såldes
Silja Line till estniska Tallink. I köpet ingick dock inte Super
SeaCat-båtarna, Silja Opera och Finnjet.

2006 bytte Silja Line namn till Tallink Silja men
passagerartra ken bedrivs och marknadsförs fortfarande under 
namnet Silja Line. Den 23 juli 2008  ck Silja Line sitt nya 
kryssningsfartyg Galaxy, som går på rutten Stockholm- Åbo,
tillsammans med Silja Europa. Hon ägs dock av Tallink som
har behållit sitt skorstensmärke på fartyget.

Linjer/fartyg
Stockholm - Åbo

Finnlines är ett  nskt rederi med italienska GrimaldiGroup 
som majoritetsägare.
 Tra ken inleddes 1962 med ett nybyggt fartyg som rån 
början var beställt av Viking Line. Det sattes in mellan
Hangö-Visby/Slite-Travemünde och i dag har man ett stort
linjenät från Finland och Sverige ut till kontinenten.

Finnlines äger även Finnlink, som sedan 1990
tra kerar linjen Nådendal och Kapellskär med fartygen M/S 
Finnfellow, M/s Finnclipper oc M/s Finneagle.
 Rederiet tra kerar under Finnlines varumärke linjen Mal-
mö-Travemünde med fartygen M/S Finnarrow, M/S Finnsailor,
M/S Finntrader och M/S Finnpartner. Finnlines har upp till tre
avgångar

Linjer/fartyg

Kapellskär - Nådendal

Malmö - Travemünde

Göteborg
- Frederikshavn
- Kiel

Varberg
- Grenå

Helsingborg
- Helsingör

Malmö
- Travemünde

Kapellskär
-Mariehamn

Karlshamn
- Klaipeda

Karlskrona
- Gdynia

Nynäshamn
- Gdansk
- Ventspils

Stockholm
- Åbo
- Helsingfors
- Mariehamn
- Riga
- Tallinn

Trelleborg
- Travemünde
- Rostock
- Sassnitz

Strömstad
- Sandefjord

Umeå
- Vasa

Ystad
- Rönne
- Swinoujscie

Färjehamnar i Sverige

Stockholm - Riga

Stockholm - Helsingfors

Stockholm - Tallinn

Isabelle

Baltic Queen

Nordlink

Finnsailor
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1939 bildade Sten A Olsson, son till en skeppare och skutägare
från Donsö i Göteborgs södra skärgård, handelsbolaget Sten A
Olssons Metallprodukter. Det blev grunden till dagens Stena-
koncern och återvinningsföretaget Stena Metall.

1946 köpte han sitt första fartyg och kom igång med rederi-
verksamheten imindre skala.
 I början av 1960-talet startade färjetra ken mellan Göteborg 
och Skagen i Danmark. Så småningom ersattes Skagen av Fre-
derikshavn som destination.
1967 öppnades linjen Göteborg-Kiel och 1979 linjen
Oslo- Frederikshavn. Båda linjerna blev en stor framgång.

1982 skedde sammanslagning med Sessanlinjen och färje-
verksamheten blev ett eget bolag under namnet Stena Sessan
Line.

1989 förvärvade Stena Line det holländska bolaget SMZ
(Stoomvaart Maatschappij Zeeland) som tra kerade linjen 
Hoek van Holland – Harwich och etableringen på Nordsjön var
ett faktum. Även Sealink British Ferries förvärvades.

1995 öppnades linjen mellan Karlskrona-Gdynia genom
dotterbolaget Lion Ferry och efter ett par år börjar den drivas i
Stena Lines namn.

1996 skapade Stena Line sjöhistoria genom att
utveckla världens första höghastighetsfärja. Stena Explorer var
den första i en serie av så kallade HSS 1500-färjor (Highspeed
Sea Service).

Genom fusion 1998 mellan P&O och Stena Line Stena Line
växer med fem linjer på Östersjön började person- och frakt-
tra k på linjen Dover – Calais i Frankrike samt  frakttra k på 
linjen Dover – Zeebrügge i Belgien. Syftet är att möta
konkurrensen från Kanaltunneln.

Den 11 oktober 2012 tog Stena Line formellt över fem linjer
som har förvärvats från Scandlines GmbH. Det är Travemün-
de-Ventspils och Liepaja i Lettland, Trelleborg- Rostock och
Sassnitz samt fraktlinjen Nynäshamn-Ventspils. Detta gör att
Stena Line expanderade sitt linjenätverk samt att företaget
etablerade sig i Baltikum.

”Kattegattkriget”
Historien om det så kallade ”Kattegattkriget” handlade om

Stena Line och Sessanlinjen som konkurrerade om passage-

rarna på en överetablerad marknad.

Konkurrensen var så tuff att det fanns risk att något av

företagen skulle gå omkull. Man löste situationen genom att

gå samman.

Linjer/fartyg
Göteborg - Frederikshavn

Stena Danica Stena Jutlandica

Linjer/fartyg
Göteborg-Kiel

Stena Nautica

Stena Germanica Stena Scandinavica

Karlskrona-Gdynia

Stena Vision Stena Spirit

Nynäshamn-Ventspils

Scottish Viking

Trelleborg-Rostock

Trelleborg-Sassnitz

Varberg - Grenå

Mecklenburg-Vorpommern Skåne

Trelleborg Sassnitz
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Sveriges nordligaste färjelinje går mellan Umeå hamn iHolm-
sund, Västerbotten och Vasa i Finland. Turen tar 3-5 timmar
och går dagligen (dock ej lördagar). Det är det  nländska rede-
riet RG Line, med bas i Vasa, som driver tra ken som i första 
hand är inriktad på godsfrakt men även viss personbefordran.
Sedan många år har det gått båttra k (även kallat
 Kvarkentra ken) på den 70 km långa sträckan mellan Vasa 
och Umeå. På vintern var tra ken vanligen inställd. Under 
andra världskriget var det  era stränga vintrar och då kördes 
lastbilstra k på isen.

Den 20 maj 1948 grundades rederibolaget VasaUmeå
AB. Med ångfartyget Turisten (f d S/s Pörtö)
körde man första gången till Umeå den 28 maj.
1967 inleddes tra k mellan Vasa och Sundsvall och 1971 var 
det dags för linjen Sundsvall - Björneborg, som emellertid
lades ner efter två säsonger.

1979 bytte man namn till Vasabåtarna som tio år
senare köpte upp Jakob Lines AB.
1991 överfördes Vasabåtarna till Silja Line och bytte namn till
Wasa Line. Rederiets  aggskepp hette Wasa King (sedermera 
Estonia).
1996 upphörde linjen Vasa - Sundsvall och 2000
lade Silja Line ner tra ken Vasa-Umeå. Därmed
upphörde en viktig del av Väster- och Österbottens
infrastruktur. Tra ken togs i stället, i betydligt blygsammare 
skala, över av ett nytt rederi, RG Line,  nansierat av den öster-
bottniska  nansmanen Rabbe Grönblom.

Linje/fartyg
Umeå - Vasa

Casino Express

Isvägen över Kvarken
Under svåra vintrar har den lättare tra ken ibland kunnat ske 
över isen, men senast det plogades väg över var på 1960-talet.
 Under  nska vinterkriget, behövde det svårt trängda Fin-
land leveranser av krigsmateriel, samtidigt som landet måste
exportera bland annat pappersprodukter. Östersjön var till stor
del frusen och där hotade sovjetiska u-båtar. Järnvägförbindel-
sen via Torneå och Haparanda räckte inte till.

Över den tillfrusna Kvarken, mellan Vasa och Holmsund
öppnades då en vinterväg, där svenska och  nska lastbilar i 
mörker och kyla forslade avsevärda mängder gods till och från
Finland. Denna dramatiska tra k kallas för Kvarkentra ken 
medan det på  nska sidan ofta gick under namnet ”Vinterga-
tan”.

Color Line AS är det största färjerederiet med linjer till och
frĺn Norge. Huvudkontoret ligger i Oslo men det  nns även ett 
kontor i Strömstad.
 Color Line har rötter i färjebranschen sedan 100 ĺr.Bolaget 
grundades 1990 när tvĺ norska rederier, Jahre Line och Norway 
Line slogs ihop. Jahre Line hade kört färjetra k mellan Oslo 
och Kiel sedan 1961medan Norway Line hade tra kerat mellan 
Norge och Storbritannien och Nederländerna sedan 1986.
 Under 1990 tog Color Line ocksĺ över Fred. Olsen Lines fär-
jetra k och utökade därmed linjenätet med linjer till Denmark. 
Color Line började med snabbfärjor till Danmark pĺ sommaren 
1996 och i oktober 1997 tog man över frĺn konkurrenten Larvik 
Line.
  I slutet av 1998 sĺlde linjen till Storbritannien.

Linje/Fartyg
Strömstad - Sandefjord

Bohus

Color Viking
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Scandlines AG är ett tysk-danskt rederi med tra k i Danmark 
och södra Östersjön med huvudkontor i Rostock.

Rederiet bildades 1998 genom sammanslagning av det
danska Scandlines A/S (ägdes av danska staten) och tyska DFO
Deutsche Fährgesellschaft Ostsee mbH (ägdes av Deutsche
Bahn). Ägarna är i dag danska staten (50%) och
Deutsche Bahn (50%). Stena Line äger sedan 2000 svenska
Scandlines AB och är därmed delägare till de fyra färjelinjer
som utgår från svenska hamnar.

Den 19 juni 2007 beslutade DB och den danska staten att
sälja Scandlines till ett konsortium bestående av 3i, Allianz
Capital och Deutsche Seereederei.

Den 11 oktober 2012 tog Stena Line formellt över fem linjer
från Scandlines GmbH. De fem linjerna; Travemünde till
Ventspils och Liepaja i Lettland och linjerna från Trelleborg till
Rostock och Sassnitz samt fraktlinjen Nynäshamn-Ventspils.
gör att Stena Line expanderar sitt linjenätverk samt att företaget
etablerar sig i Baltikum.

Därmed har nu Scandlines bara tre färjelinjer kvar. Det är
Helsinborg-Helsingör, Rödby-Puttgarden och Gedser-Rostock.
Här seglar man i genomsnitt var fjärde minut med en moderni-
serad  otta.

Linje/fartyg
Helsingborg-Helsingör

Merchandia VIII är ett ersättningsfartyg och seglar endast när

ordinarie fartyg tas ur drift för reparationer.

Gedser-Rostock

Aurora Hamlet

Tycho Brahe Mercandia IV och VIII

Mercandia IV och VIII Prins Joachim

Rödby - Puttgarden (Fågelvägslinjen)
Färjelinjen över Fehmarn Bält mellan danska Rødby och
tyska Puttgarden, kallas också för ”Fågelvägslinjen” (tyska
Vogel ugslinie) eftersom den följer  yttfåglarnas  ygrutt- 
Den invigdes 1963.

Dessförinnan gick färjan mellan danska Gedser och tyska
Grossenbrode. Europaväg E47 följer denna färjelinje. Även
persontåg på dagtid (mellan Köpenhamn och Hamburg) föl-
jer med färjan, men godstågen och nattågen går numera via
Stora Bältbron.

Både Rødbyhavn på Lolland och Puttgarden på Fehmarn
består mest av hamnen och bilvägen går rakt till terminalen.
På danska sidan är det motorväg ända fram. Orten

Rødby ligger några km norrut vid sidan av motorvägen.
På tyska sidan är det 25 km landsväg innan motorvägen

mot Lübeck börjar.
Överfartstid är 45 minuter och det går cirka 50 turer per

Rödby - Puttgarden

DeutschlandSchleswig-Holstein
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Den 28 mars 1962 började bil- och passagerarfartyget Nils Hol-
gersson tra kera rutten Trelleborg-Travemünde året runt. 1965 
förvärvades det första fartyget i en ny färjegeneration, Peter
Pan, och två år senare systerskeppet Nils Holgersson II. 1974
förvärvades en tredje generationens fartyg Peter Pan II.

1980 bildades ett gemensamt bolag tillsammans med Saga
Linjen som kallades TT-Saga Line. Det nya rederiet hade sex
fartyg i tra k och seglade från Helsingborg, Malmö och Trelle-
borg. 1984 bytte rederiet namn från Saga Linjen till Swedcar-
rier.
 Tra ken mellan Malmö och Helsingborg lades ned 1982 och 
i stället koncentreras all verksamhet till Trelleborg.

1991 sålde Swedcarrier sina andelar till Gotlandsbolaget som
drog sig ur i slutet av 1992. TT-Line var återigen enda operatö-
ren på rutten Trelleborg-Travemünde.

I en pool som opererade under namnet TR-Line och ägdes
av TT-Line tillsammans med DSR i Rostock bildades ett nytt
rederi i Rostock 1992.

1996 levererades TT-Lines snabbgående bilkatamaran
Delphin som reducerade överfartstiden mellan Trelleborg och
Rostock till 2 timmar och 45 minuter.

TT-Line övergick till att marknadsföra Rostocklinjen
under TT-Lines varumärke efter det att DSR
överlåter sina andelar till TT-Line.

Två nya s k Green Ships med Pod framdrivning
innebar att under 2001 kom rutten Trelleborg-Travemünde helt
och hållet att tra keras av faryg som framdrivs av miljöanpas-
sade diesel-elektriska kraftaggregat.
 Den 10 januari 2002  rades 10-års jubileum för rutten Trelle-
borg-Rostock.

Den 6 september 2003 startade TT-Line en ny linje mellan
Helsingborg - Travemünde med ett anlöp per hamn och vecka.
Tack vare en dynamiskt växande Ro-Ro tra k på Östersjön 
växte även Skandinavienkai i Lübeck-Travemünde.

Till de stora ombyggnationerna 2006 hörde även en ny ter-
minal och kontorsbyggnad. I augusti  yttade TT-lines Hamburg 
och Travemünde organisation in i nya Hafenhaus Travemünde.

Linjer/fartyg
Trelleborg-Travemünde

Nils Holgersson Peter Pan/Trelleborg

Robin Hood/Nils Dacke

Tom Sawyer/Huckleberry
Finn

DFDS LISCO är ett dotterbolag till Danmarks äldsta rederi,
DFDS. Det grundades 2001 och erbjuder färjetra k för passa-

gerare och frakt till Litauen.

Linje/fartyg
Grisslehamn - Eckerö

Eckerö Linjen,marknadsföringsnamn för färjelinjen
Eckerö-Grisslehamn. Tra ken startades 1960 med M/s Rospig-
gen. Antalet dagliga turer är tre, under sommaren fem. Resan

tar cirka två timmar och är omkring 45 km lång.

Eckerö

Trelleborg-Rostock
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HH-Ferries är ett svenskt rederi som tra kerar sträckan Hel-
singborg-Helsingör. Företaget grundades 1996 av den danske
skeppsredaren Per Henriksen. HH-Ferries äger två färjor,
Mercandia IV och Mercandia VIII som båda seglar under
dansk  agg.

Sedan 2001 ingår HH-Ferries i samma koncern som Stena
Line, vilken även äger den svenska delen av Scandlines.

Den 1 september 2009 inleddes ett samarbete mellan
HH-Ferries och Scandlines, med målsättningen att bli mer
konkurrenskraftigamedÖresundsförbindelsen. Samarbetet
innebar gemensamma biljettpriset och samordnade avgångar.

Helsingborg-Helsingör

Under nästan hela efterkrigstiden hade det danska stadsjärn-
vägarnas (DSB) färjelinje över Öresund haft konkurrens av
Linjebuss LB-färjor, vilka även tra kerade de 1980 respekti-
ve 1977 nedlagda rutterna Landskrona–Tuborg under namnet
”SL” (Skandinavisk Linjetra k) och Helsingborg–Tuborg–
Travemünde under namnet ”TL” (Trave Line). De sista åren
hette bolaget dock ”SFL” (Scandinavian Ferry Lines) - men
är i dag ihågkommet som ”LB” (Linjebuss), vilket var rede-
riets amn i över 40 år.

I samband med byggnationerna av Knutpunkten i
Helsingborg och en motsvarande om- och utbyggnad av
Helsingörs järnvägsstation och ursprungliga ärjeläge slogs de
två tidigare konkurrerande rederierna samman till ett enda,
Scandlines.

Så snart LB-färjorna försvunnit revs båda färjelägen på
Kronborgsidan av Helsingörs färjehamn. Plus det faktum att
tra ken dit alltid varit ett problem. Under ”LB-tiden” fanns 
över huvud taget i ngen skyltning till det svenskägda rederi-
ets färjelägen, endast en reklamskylt som liknade en normal
dansk vägskylt monterades upp på ett privatägt hustak sent
omsider.

Statistik visade att DSB hade en påtagligt högre andel
av biltra ken från Helsingör än till Helsingör (i Helsingborg 

BornholmerFærgen är det nya namnet på gamla Bornholms-
tra kken.
Tra ken till Sverige omfattar linjen Ystad - Rönne varifrån 
man kan fortsätta till tyska Sassnitz.

Rederiet grundades 1866 av lokala affärsmän från Born-
holm.

Till att börja med hette det ”Dampskibsselskabet paa Born-
holm af 1866 A/S”, vilket förkortades till ”66”.

1973 tog danska staten över och drev rederiet under namnet
Bornholmstra kken som ett statligt bolat till 1maj 2005. Då 
inleddes en nya era som ett statligt aktiebolag.

Syftet med BornholmerFærgen är fortfarande att i samhäl-
lets tjänst transportera passagerare, post och gods till och från
Bornholm. Resan med en konventionell färja tar 2,5 timmar.

H/F Leonora Christina

Hammerodde M/F Povl Anker

H/F Villum Clausen

Linje/fartyg
Ystad-Rönne
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Unity Line grundades i juli 1994 och är i dag ett av de största
rederierna på Östersjöns transportmarknad. Företaget bedriver
sin verksamhet inom sjöfart, transport och turism.
 Rederiets färje otta är anpassad för att hantera alla sorters 
person- och godstransporter, antingen den sker via järnväg,
lastbil eller personbil. Färjorna tra kerar sträckorna Swinoujs-
cie-Ystad och Swinoujscie-Trelleborg.
 Unity Lines  aggskepp Polonia togs i bruk 1995 och
betraktas fortfarande som den modernaste och säkraste färjan
på Östersjön.

Tack vare en ständigt ökande efterfrågan på Unity Lines
tjänster expanderar rederiet konstant sin verksamhet och i
augusti 2008 utökades  ottan med m/s Skania. Detta innebär
att Unity Line nu kan erbjuda dubbeltra k på sträckan
Swinoujscie-Ystad, vilket gör att resenärer kan planera
sina resor på ett ännu mer bekvämt och  exibelt sätt.

Vid sidan av passagerarfärjorna Polonia och Skania har
Unity Line fem färjor med inriktning på godsmarknaden: Jan
Sniadecki och Kopernik (gods) samt Gryf, Galileusz och Wolin
(gods och passagerare).

Som Östersjöns största transportföretag hanterar Unity Line
63 % av godstra ken på Östersjön. 

Bolaget ansvarar för all järnvägstransport mellan Polen och
Sverige och mer än 63 % av lastbilstransporterna. Rederiets
marknadsandel har under många år varit i stadig tillväxt.

I dag reser ca 340 000 passagerare och 250 000 lastbilschauf-
förer med Unity Line varje år och antalet ökar konstant.

Galileusz

Kopernik

Wolin

Gryt

SkaniaPokonia

Linje/fartyg
Ystad-Swinoujscie

Trelleborg-Swinoujscie

Ny färjelinje till
Polen

Från och med januari 2014
utökade TT-Line med en ny
färjelinje till Polen. Färjan
som är en kombinerad frakt-
och passagerarfärja kommer
dagligen tra kera Trelleborg 
och hamnstaden Świnoujście 
i Polen.

Den nya linjen kommer
att avgå från Trelleborg sex
dagar i veckan. TT-Line
kommer även att utöka antalet
avgångar mellan Trelleborg
och Rostock. Sammantaget
kommer man att erbjuda
upp till 16 dagliga avgångar
mellan Trelleborg, Rostock,
Travemünde och Świnoujście 
från och med januari månad.
 Świnoujście är en hamnstad 
på ön Usedom i nordvästra
Polen, nära gränsen till Tysk-
land och ca 1,5 timmes bilfärd
från staden Szczecin. I och
omkring Świnoujście  nns 
badstränder och strandprome-
nader med restauranger och
caféer.

Den nya Polenrutten kom-
mer att tra keras av färjan 
Nils Dacke, som tidigare
tra kerade linjen Trelleborg 
–Travemünde. Inför premiä-
ren av den nya rutten kommer
restaurang, cafeteria och re-
laxavdelning att uppgraderas.
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En gång i tiden var den bekvämaste
vägen till Storbritannien och Irland
en direkt färja från Göteborg. Resan
tog 24 timmar och var en  n inled-
ning på semestern.

Numera måste vi ta oss till Esbjerg
i Danmark eller norska Bergen om vi
inte vill prova på att åka fraktbåt från
Göteborg.

Men hur är det då för alla som inte
är ”vänner med sjön”. Då återstår
bara att köra bil till England via
kontinenten.

Den resvägen bjuder på kortare
sjöturer ver Öresund och Engelska
kanalen.

Det tar litet längre tid naturligtvis,
men vi får med oss några extra upp-
levelser.

Så här kan ett tidsschema med
start från Sverige till dess du når
brittisk mark se ut. 06.00 Start från
Helsingborg.
Frukost ombord (om du jäktar litet).
06.30 Ilandkörning i Helsingör.
08.30 Avgång från Rödby. Mellanmål
ombord.
09.00 Ilandkörning i Puttgarden.
11.15 Passerar Hamburg.
12.00 Passerar Bremen.
13.00 Passerar Osnabriick.
13.00 - 13.45 lunch utmed Autobahn.
14.30 Passerar Münster.
16.30 Passerar Eindhoven.
17.15 Passerar Antwerpen.
20.15 Avgång från Calais. Middag
ombord.
21.30 Ilandkörning i Dover.
22.30 Ankomst till hotellet.

Alternativ är att köra via Öresundsbron
och vidare på broarna i .Danmark. Däref-
ter i tunneln under Engelska kanalen.

Då behöver vi inte sätta vår fot på ett
enda båtdäck.

Vad vi vill säga med ovanstående är
att det faktiskt går bra att köra Sverige-
England på en dag om man verkligen
vill. Vägnäten i Tyskland, Holland och
Belgien är bra och ger möjlighet till en
hyfsad snitthastighet. Möjligheterna att
tanka, äta och sträcka på benen är många,
även utmed Autobahn.

Men vi rekommenderar det inte. Det
är inte meningen att vi på semestern skall
köra som busar genom Europa bara för
att vi valt ”landvägen” till England.

Fördelen med den resvägen är ju att vi
får tillfälle att uppleva mer, speciellt med
den stora frihet som den egna bilen ger.
Bråttom får vi ha på tjänsteresorna.

På bilsemester med familjen tar vi det
lugnt.
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Färjehamnar vid Engel-
ska kanalen i England och
Irland

Boulogne
Caen
Cairnryan
Calais
Cherbourg
Cork
Dieppe
Dover
Dublin
Dunkerque
Eurotunnel
Fleetwood
Folkestone
Harwich
Holyhead
Hook van
Holland

Färjan över Elbe mellan Glückstadt–
Wischhafen är den nordvästligaste
möjligheten att korsa Elbe mellan Sch-
leswig-Holstein och Niedersachsen
med bil.

Linjen grundades 1919 och rederiet
drivs i dag av tredje generationen.

Fyra färjor kör två ture i varje riktning
per timme. Vid högtra k körs pendel-
tra k var 20:e minut. Restiden är 25 
minuter.
 För tra ken är den här färjeför-bin-
delsen av speciell betydelse. Den utgör
en del av Bundesstraße 495, Deutsche
Fährstraße liksom Grünen Küstenstraße.

Nästa överfart är annars med person-
färja mellan stadsdelen Cranz i Ham-
burg och Blankenese 43 km uppströms.

Färjan över Elbe

Hull
Larne
Le Havre
Liverpool
Newhaven
Ostende
Pembroke
Plymouth
Poole
Portsmouth
Ramsgate
Roscoff
Rosslare
Rotterdam
St Malo
Troon
Zeebrygge



Turist i Europa 1-2014 - Välj rätt färja16

Det snabbaste sätter att korsa den engel-
ska kanalen med bil.

Kanaltunneln är en järnvägstunnel un-
der Engelska kanalen, invigd 6 maj 1994
av Storbritanniens drottning Elizabeth
II och Frankrikes dåvarande president
François Mitterrand.

Tunneln går mellan Folkestone i Kent,
England, och Coquelles i Pas-de-Calais,
nära Calais i norra Frankrike.

Tunneln är 50 km lång, med en under-
vattensdel på 39 km som i genomsnitt
löper på 45 meters djup under havsbott-
nen.

Kanaltunneln består av tre parallella
tunnlar, två för tra ken och en  i mitten 
för underhåll och som nödtunnel.
 Tunneln tra keras av höghastighets-
tåget Eurostar för persontransport, av
Eurotunnel Shuttle som hanterar for-
donstransporter samt av internationella
godståg.

Den brittiska terminalen ligger nära
Folkestone med avfart 11 A från M20. I
Frankrike terminalen strax utanför Calais
med avfart 42 på motorväg A16.

Restiden mellan Storbritannien och
Frankrike är bara 35 minuter med upp till
3 avgångar i timmen under rusningstra-
 k. 

Terminalen i Folkstone

Ombordkörning


