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EKONOMI  VASA  | 16.9.2019

Nu är byggandet av nya Kvarkenfärjan i
gång: "En historisk händelse"

Startskottet för Kvarkenfärjan symboliseras av svetsflammorna från den maskin som på måndagen började arbeta med stålet. I bakgrunden Tomas Häyry och Hans
Lindberg. Foto: Marcus Lillkvist

Vid lunchtid på måndagen tryckte Vasas stadsdirektör Tomas Häyry och hans kollega från
Umeå, Hans Lindberg, igång maskinen på varvet i Raumo.

MARCUS LILLKVIST 
  SPARA ARTIKEL

Efter flera år av planering markerar måndagen den 16 september en historisk dag, dagen då
Wasalines nya färja började byggas i Raumo.

Efter en traditionsenlig trumvirvel i den enorma hallen vid Rauma Marine Construction
klättrade Tomas Häyry från Vasa upp på en stålskärningsmaskin tillsammans med Hans
Lindberg, kommunalråd i Umeå.
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Tomas Häyry och Hans Lindberg har precis satt igång stålskärningsmaskinen i Raumo. Foto: Marcus Lillkvist

Klockan var ungefär halv ett då den stora maskinen började röra sig över en stålbit, för att
skära ut ett antal hål i den.

– Det här känns riktigt bra, härligt. Vi har hållit på sedan år 2011 med det här projektet och nu
äntligen sker det rent konkret. Vi är "doers" i Vasa, vi tycker om när det händer, sade Häyry. 

"Det här känns riktigt bra, härligt. Vi har hållit på sedan år 2011 med det
här projektet och nu äntligen sker det rent konkret."
TOMS HÄYRY

 
Vad var det riktigt ni gjorde där uppe på maskinen?

– Vi tryckte igång en stålskärningsmaskinen. Egentligen var allting inprogrammerat men vi
satte igång maskinen och på det sättet inleddes byggandet av färjan.

Tomas Häyry signerar en plåtversion av nya färjan, här flankerad av Umeås Hans Lindberg och Jyrki Heinimaa från RMC. Foto:

Marcus Lillkvist

Även Hans Lindberg var på strålande humör.

– Det här är en historisk händelse. Det är helt fantastiskt. 

Lindberg tog upp Kvarkentrafikens brokiga och stundtals svåra historia. 
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– När vi gick med i EU och förlorade den skattefria försäljningen ombord gick vi ned från en
miljon passagerare till 40 000. Vi fick en konkurs och vi har provat upphandla trafiken flera
gånger, men till slut ville ingen trafikera. I dag har vi ändå lyckats nå över 200 000
passagerare per år och färjan går med vinst.

I dag drivs Kvarkentrafiken med färjan Wasa Express. Foto: Mikael Nybacka

Trafiken drivs i dag av Wasaline som ägs av Umeå och Vasa, genom färjebolaget NLC Ferry.

Den nya färjan beräknas göra trafiken ännu mer lönsam. Främst eftersom den blir så mycket
mer energieffektiv än dagens färja från tidigt 1980-tal.

Den nya färjan kommer att utrustas med två lastdäck med totalt 1500 lastmeter. Foto: Pressbild

Men samtidigt krävs god lönsamhet då nybygget till stor del finansieras med lån.
Verksamheten ska finansiera både räntor och amorteringar samtidigt som Umeå och Vasa går
in med 25 miljoner euro var.

"Det är ju en lång men bra process vi har framför oss. Varvet RMC är
väldigt professionellt så jag känner mig rätt lugn."
PETER STÅHLBERG

 

Peter Ståhlberg, vd på Wasaline, ser fram emot att kliva ombord på färjan våren 2021 då
den körs från Raumo till Vasa.

– Visst ser jag fram emot det. Det är ju en lång men bra process vi har framför oss. Varvet
RMC är väldigt professionellt så jag känner mig rätt lugn.
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Peter Ståhlberg, vd på Wasaline, pekar ut det tvärskott till nya färjan som började skäras ut på måndagen. Foto: Marcus Lillkvist

Vad var det som skars fram?

– Det var ett tvärskott som kommer att placeras långt ner i färjan, i maskinrummet. 

Under ceremonin fick även Peter Ståhlberg hamra in sina initialer i stålet, tillsammans med
Johanna Kaijo från varvet. 

– Det är tradition att de som leder projektet slår in sina initialer. Men de målar sedan över
dem, så det blir nog svårt att hitta de där initialerna i efterhand.

"Det är tradition att de som leder projektet slår in sina initialer. Men de
målar sedan över dem, så det blir nog svårt att hitta dem i efterhand."
PETER STÅHLBERG

 

Peter Ståhlberg och Johanna Kaijo knackar in sina initialer i plåten. Foto: Marcus Lillkvist

Jyrki Heinimaa, vd på Rauma Marine Construction, påpekade att färjan blir Kvarkenrederiets
första nybygge någonsin.

– Därför är jag extra glad för deras skull.

Vad händer härefter?

Jyrki Heinimaa berättar att stålet nu ska skäras ut för att sammanfogas till så kallade
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storblock. Totalt ska ett fyrtiotal sådana byggas inne i hallen under vintern.

– Det handlar om stora pjäser på cirka 300 ton var. De lyfts och transporteras ut till torrdockan
där de sammanfogas med kölen.

Jyrki Heinimaa, vd på RMC. I bakgrunden syns en stålsektion till ett annat fartyg. Fyrtio liknande ska produceras inne i hallen under

vintern för att flyttas till torrdockan där de svetsas ihop till nya Kvarkenfärjan. Foto: Marcus Lillkvist

Där fortsätter arbetet i omkring ett halvt år tills vattnet släpps in och fartyget kan flyta, i slutet
av nästa år. Under de sista månaderna innan överlämning sker arbetet vid varvets kaj, och då
handlar det om finslipning och testning inför överlåtelsen.

Finns det då några nya detaljer om färjan? Johanna Kaijo, RMC:s projektchef med ansvar
för bygget, berättar att det blir fem serveringar på de tre passagerardäcken:

– Det blir a la carte, bufférestaurang, en dansbar och ett familjekafé men även en affärslounge
med servering. Färjan kommer också att få lekland för barnen, och det kommer att vara
särskilt stort under somrarna.

RMC:s projektchef Johanna Kaijo ansvarar för färjebygget. Försäljningsdirektören Håkan Enlund har också varit djupt involverad. Foto:

Marcus Lillkvist

Wärtsilä levererar de fyra LNG-flerbränslemotorerna som ger kraft till de två elmotorer som
driver fartyget – levererade av Vasabaserade WE Tech.  Schweiziska Leclanché står för
färjans litiumjonbatterier (två megawattimmar) som laddas i hamn och minskar
bränsleåtgången. Själva framdrivningen sker med ABB:s roderpropellrar, två stycken,
av azimutmodell.
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Färjebygget sysselsätter som flest 500 personer på en gång.

800 ryms ombord

Nya färjan blir 150 meter lång och 26,5 meter bred.

Den får 1500 meter bildäck med 4,9 meters höjd och plats för 800 passagerare. Närmare 70 hytter.

Kostar 120 miljoner euro, varav 70 miljoner i form av lån från Europeiska investeringsbanken. Umeå och Vasa blir
ägare genom Kvarken Link.

Nya färjan bli snabbare, varför turtätheten kan utökas till fyra avgångar per dag.
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SPORT  ISHOCKEY  VASA  | IGÅR 17:21

Tvåsiffrigt när Sports damer utklassades i
Tammerfors

Melisa Mörönen vaktade kassen i hemmamatchen mot Ilves på lördagen. På söndagen blev hon inbytt i slutet av första perioden. Foto: Arkiv/Linus Lindholm

En hoppingivande insats på lördagen. Katastrof på söndagen. Sports damer hade ännu en
tung helg.

JONA NYSTRÖM 

ISHOCKEY Damligan

Ilves – Sport 10–1 (3–0, 3–0, 4–1)

I: 13.17 Jenna Suokko (Kreetta Kulhua, Elli Suoranta) 1–0 pp, 14.51 Kreetta Kulhua 2–0, 16.15 Kreetta Kulhua 3–
0.

II: 24.56 Helmi Teivaala (Johanna Juutilainen, Johanna Siira) 4–0, 39.15 Kerttu Lehmus (Jenna Suokko) 5–0,
39.27 Merja Halmetoja (Hilma Kauhanen, Yin Tuorila) 6–0.

III: 44.41 Helen Puputti (Johanna Juutilainen, Johanna Siira) 7–0, 45.07 Jenna Suokko (Kreetta Kulhua) 8–0,
47.15 Jenna Suokko (Kreetta Kulhua) 9–0, 49.36 Susanna Viitala (Johanna Hänninen) 9–1, 53.39 Johanna
Juutilainen (Helen Puputti) 10–1.

Mv: Viivi Vartia-Koivisto Ilves 4+9+4=17, Oona Mäki Sport 11+0+0=11 (ut: 16.15), Melisa Mörönen Sport
2+16+13=31 (in: 16.15).

Utv: Ilves 1x2=2 min, Sport 4x2=8 min.

Publik: 65.
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Efter två jämna perioder och en svacka i tredje som innebar en 2–5-förlust mot Ilves i Vasa på
lördagen reste Sports damer till Tammerfors för att jaga revansch på söndagseftermiddagen. 

Det blev platt fall. 

Ilves ryckte med tre mål i snabb följd i första perioden. Oona Mäki fick ge plats åt Melisa
Mörönen i målet efter 3–0, men tre baklängesmål blev det även i andra perioden och Ilves
fortsatte mata på i tredje. 

Sport fick till ett tröstmål i tredje perioden genom Susanna Viitala. I hemmalaget utmärkte sig
backen Kreetta Kulhua med 2+3 och landslagsmeriterade yttern Jenna Suokko med 3+1.

Förlusten var Sports största hittills den här säsongen och den sjätte i följd. Nästa chans att ta
säsongens första poäng kommer nästa helg då det blir ett bottendubbelmöte med Lukko. 

Sports laguppställning

Linn Ahlskog – Jenniina Kuoppala – Fanny Fagerudd

Susanna Viitala – Pauliina Suoniemi – Elina Ojala

Mette Ohlis – Wilma Hautamäki – Saara Tulimaa

Neea Lehtimäki – Julia Hagnäs

Johanna Hänninen – Josefina Koskinen

Sanna-Lotta Myllyniemi tionde anfallare

Sara Erkkilä femte back

Mv: Oona Mäki (Melisa Mörönen)

 

JONA NYSTRÖM
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Hönsfarmare rasar:
tvingas sluta eller ta nya
lån
Hönsfarmaren Yngve Häggqvist i Övermark vet
inte vad han ska göra. Något verkar vara ruttet i
äggbranschen just nu – och det är inte äggen.

19.9.2019

Saab får finländsk
jätteorder – avtal skrivs
under nästa vecka
Försvarskoncernen Saab har fått en beställning
på ett ledningssystem till fyra nya fartyg från den
finländska marinen. Ordern är värd 412 miljoner
euro.

+ 16.9.2019

Vöråbornas lastbilshytt
fick pris i Sverige –
"Domarna uppskattar att
vi gör allt själva"
VÖRÅ Vöråborna Toni Hahkas och Sebastian
Nyqvists lastbilsinredning vann förstapris vid en
utställning i Ramsele. – Den har många detaljer
med det lilla extra, säger Hahka.
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