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Wasalines nya färja – så ska den se
ut
HOLMSUND/OBBOLA. I april 2021 ska Wasalines nya färja göra sin första resa över Kvarken. Så här
kommer den att se ut.
Mattias Åkerlund

Spara

Publicerad 13 sep - Uppdaterad 13 sep

Wasaexpress, färjan som traﬁkerar sträckan Umeå-Vasa, ska

Annons

ersättas med en ny färja. Tanken är den nya färjan ska beställas
innan årets slut och det ﬁnns fyra varv som tävlar om att få bygga
och leverera den nya Kvarkenfärjan.
– De första utvärderingarna har nu gjorts och vi går vidare med
samtliga fyra varv. Enligt tidtabellen ska beslutet om vilket varv
som väljs fattas i november och i december är det tänkt att
beställningen ska göras. Detta ska nog kunna förverkligas, det är
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Vasa och styrelseordförande i Kvarken Link till Vasabladet.
Även om beställningen inte är gjord har Wasaline redan en klar
bild av hur de vill att färjan ska se ut.
– Färjan får en toppmodern inredning. Restaurangen och
passagerarutrymmena blir det bästa som går att erbjuda, säger
företagets vd Peter Ståhlberg till SVT.
När det vinnande varvet valts ut återstår det några år innan färjan
kan börja transportera resenärer över Kvarken. Jungfruresan går
enligt planerna av stapeln först om knappt tre år.
– I april 2021 går den första turen mellan Umeå och Vasa. Nu är
det bara detaljer kvar innan vi skriver på kontraktet med varvet
som ska bygga färjan. Det gör vi i december om allt går bra, säger
MER HOLMSUND/OBBOLA

Peter Ståhlberg till SVT.
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Varnar: Risk för ”lurig
halka”
LOKALT Vädervarning utfärdad av SMHI – och väglaget ser ut att bli rejält besvärligt under
kvällen.
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uppmaning.
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