
2018-10-30 Wasalines nya färja – så ska den se ut | Västerbottens-Kuriren

https://www.vk.se/2489741/wasalines-nya-farja-sa-ska-den-se-ut 1/5

Annons

1 av 3

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

Publicerad 13 sep - Uppdaterad 13 sep
Spara

Wasaexpress, färjan som trafikerar sträckan Umeå-Vasa, ska
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

Annons

Annonsera Prenumerera Kundklubb Kundservice Frågor & Svar Familjeannonser Minibladet

Tisdag 30 oktober 2018, vecka 44 Dagens e-tidning 0° Umeå

HOLMSUND Tipsa Sök

KRÖNIKA: JESSICA WENNBERG

Facebook tappar som
nyhetssajt

START SPORT KULTUR NÖJE WEEKEND FAMILJ ÅSIKTER AFFÄRSLIV24ORTER AÖ Mitt VK J

https://delivery.adnuntius.com/c/zUkAtMiH-xUBpp7puHh-ewAwA-XrIAMZrHhuRTYCgelZ1xN9uCZBsGcvThpdijo4p2OHI5wA1UdzLT-rNej8c4rKqNw5cILjwDZQwZ8VxCvIZ5dlyHykilmeUZs08z-gVh1024vP8CBD4kAnyE_rvz2fj4q6KZukoG6KdNm8IcWkF-y6jHSZGjfCMpPK4Log520AVXycdEM9SINEi1WIVZKd9ubZK3D8QW8v6sMSL2c?r=http%3A%2F%2Fwww.umeassistance.com%2Fbargning%2F&amp;ct=2501
https://delivery.adnuntius.com/c/A_DiN1hwAg774xh6HhjFrTkhQ87P4OEXIL0ssC1hM5hZ1xgo6C1F7Td-Qx1aiWhqomOAfJtR1k5xLD74N7v6d46aopQGcILjwEwey5N99jXIZ5dtyHykilmeUZs08z-gVh1024vP8CBD4kAnyE_rvz2fj4q6KZukoF8ld_b_IMX3FOfg3SSYGGeXb5ietut15jtRUivKJENpQIwWjCXySZKZ9a_MKyj8QTZ394ZPOS3ypwb5gY8?r=http%3A%2F%2F
https://www.vk.se/annonsera
https://www.vk.se/prenumerera
https://kundklubb.vkmedia.se/
http://privatmarknad.vk.se/
http://privatmarknad.vk.se/kundservice/fragor/
https://www.vk.se/familjeannonser
https://vk.minibladet.se/
http://www.karriarinorr.se/
http://www.alltomvasterbotten.se/
http://vk.lokus.se/
http://www.vk.se/
https://evk.vk.se/
https://www.vk.se/tipsa
https://www.vk.se/sok
https://www.vk.se/plus/2544010/facebook-tappar-som-nyhetssajt
https://www.vk.se/
https://www.vk.se/sport
https://www.vk.se/kultur
https://www.vk.se/noje
https://www.vk.se/livsstil
https://www.vk.se/familj
https://www.vk.se/asikter
https://affarsliv24.vk.se/
https://mega.vk.se/play
https://www.vk.se/plus/mitt-vk


2018-10-30 Wasalines nya färja – så ska den se ut | Västerbottens-Kuriren

https://www.vk.se/2489741/wasalines-nya-farja-sa-ska-den-se-ut 2/5

som det brukar heta "doable", säger Tomas Häyry, stadsdirektör i
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
Peter Ståhlberg till SVT. MER HOLMSUND/OBBOLA
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