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Wärtsilä designar miljövänlig
Kvarken-färja

Bild:

Pressbild

Wärtsilä har fått designkontrakt för en miljövänlig färja för
Kvarken-trafiken. Det nya fartyget ska vara innovativt,
effektivt och miljövänligt och trafikera rutten Vasa-Umeå.
Färjan är en del av projektet Midway Alignment of the
Bothnian Corridor.

- Projektet inleddes för att utveckla en logistikkorridor över Bottniska
viken. En av projektets huvudverksamheter är planering och design av
den nya färjan. Genomförbarhet och miljömässig hållbarhet är viktiga
hörnstenar, säger Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet och
projektledare för projektet "Midway Alignment of the Bothnian Corridor".

Designen kommer också att beakta behovet av flexibilitet under drift
eftersom transportbehoven på den här rutten varierar med årstiderna.
Behovet av lasttransport är relativt stabilt under året medan
passagerartrafiken har sin topp under sommarhalvåret. Under högsäsong
behöver färjan därför ha en tätare tidtabell. Isförhållanden under vintern
kan vara svåra, så i designarbetet måste man även beakta driften under
stränga vintrar.

Kontraktet undertecknades måndagen den 4 augusti och designfasen
ska enligt planerna vara avslutad vid det andra kvartalet 2015.
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Ett himla snack om miljövänlig! Borde också vara lättmanövrerad så den inte
kör på skarvarna...

De arma skarvhatarna tycks inte leva enligt sin egen SGT-devis utan sitter
mest framför datorn och ser skarvspöken i varenda artikel. Är ni så rädda för
den arma fågeln att ni inte vågar er ut längre?

On topic: bra att färje-arbetet framskrider!
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