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Fartsagerne afgøres uden for retten
Mols-Linien har indgået forlig med anklagemyndigheden for fartsagerne fra 2014.
Søfartsstyrelsen, anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi og Mols-Linien har indgået forlig i de
sager, hvor Mols-Linien er tiltalt for at have sejlet for hurtigt helt tilbage i 2014.
Den nye administrerende direktør Carsten Jensen, som har siddet ved roret i Mols-Linien i godt seks
uger, kommenterer forliget således:
”Med forliget slår vi en streg i sandet. Overtrædelserne er sket tilbage i 2014, og vi har justeret vores
procedurer siden. Men det ændrer selvfølgelig ikke ved, at vi har overtrådt fartgrænserne, og det
beklager vi. Vi har haft en god dialog med Søfartsstyrelsen, og vi har gennemgået og optimeret en
række interne arbejdsgange minutiøst, så vi undgår, at det sker igen,” siger Carsten Jensen.
Mols-Linien har siden episoderne i 2014 blandt andet indlagt mere tid i sine sejlplaner og effektiviseret
af- og pålæsningsprocedurerene, hvilket har givet mere rummelighed i sejlplanerne.
”Vi har skabt en mere holdbar og pålidelig sejlplan, og vi er ved at implementere et nyt system, hvor vi
kan analysere vores sejldata dagligt. Dertil har vi optimeret vores træningsprogram for kaptajner og
skibsførere og kommer blandt andet til at indlægge simulatorøvelser, ligesom vi har indskærpet over
for vores ansatte, at vi fremover vil have et endnu skarpere fokus på at sejle i henhold til
sejlbestemmelserne,” siger Carsten Jensen.

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
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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.

