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Nu inleds bygget av den nya färjan
Publicerad 16 september 2019

Under måndagen påbörjades bygget av den nya färjan som ska gå
mellan Umeå och Vasa. Planen är att färjan ska sluka 800
passagerare och stå klar våren 2021.

Bygget av den nya färjan inleddes med en traditionell ceremoni vid

skeppsvarvet Rauma marine constructions i Finland. Jämfört med den tidigare

färjan så ska koldioxidutsläppen minska med 50% då fartyget utrustas med ett

elektriskt hybridsystem som drivs med flytande naturgas eller biogas.

Hör Wasalines vd, kommunalrådet och några av passagerarna om nya bygget
Foto: SVT
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– Det är den första färjan i världen som byggs med den här klassnoteringen, så

det är världens mest miljövänliga färja, säger Wasalines vd Peter Ståhlberg.

Färjan kommer att trafikera mellan Vasa och Umeå dagligen och beräknas vara

klart år 2021. Kvarken Link, som ägs av Umeå kommun och Vasa stad, står

bakom det nya fartyget som klarar av 800 passagerare plus 1500 meter för last-

och personbilar.

Hör Hans Lindberg (S), Peter Ståhlberg och några av passagerarna i klippet

ovan.
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" Julia Hedlund (julia.hedlund@svt.se)

Skiss över den nya färjan. Foto: RMC

Här skriver Umeå och Vasa på mångmiljonkontraktet
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