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Vasa kl. 15

+3°
Vind: 4 m/s

Hej! I dag sköter jag webben!
Har du ett nyhetstips? Hör
gärna av dig genom att ringa
06-7848 216 eller klicka på
mitt namn!
Linn Övergaard

Motorerna på Wasa Express ska underhållas av Wärtsilä. Foto: Arkiv/ Seppo Lammi

Wärtsilä underhåller

Wasa Express
Wärtsilä och NLC Ferry har undertecknat ett femårigt serviceavtal som

omfattar reservdelar och underhåll av motorerna på Wasa Express.
Avtalet träder i kraft vid årsskiftet.

Publicerad 22 december kl 09:52 0

Wasa Express byggdes på Wärtsiläs skeppsvarv 1981 och är utrustat med fyra stycken
Wärtsilä Vasa 12V32- och två stycken Wärtsilä Vasa 4R32-motorer. 

Den nuvarande färjan sattes i trafik 2013. 

Samarbetet mellan Wärtsilä och Wasaline inleddes redan året innan det när Wasa
Express anlände till Kvarken och Wärtsilä inspekterade och uppgraderade motorer och
teknik så att kraven på säkerhet, miljö och bränsleförbrukning uppfylldes.

–!Jag är väldigt stolt över att kunna underteckna ett långsiktigt serviceavtal med Wärtsilä,
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eftersom vårt samarbete fungerat alldeles utmärkt. Vår färjetrafik är i dag känd för sin
pålitlighet på den här rutten och vi har visat konstant tillväxt både på passagerar- och
fraktsidan, säger Peter Ståhlberg, VD på NLC Ferry.

Som en del av EU-projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor planeras bland
annat en ny och miljövänlig färja för passagerar- och godstrafik till Vasa-Umeårutten. 

Både Wärtsilä och NLC Ferry deltar i projektet. Wärtsilä utsågs också till att göra
fartygsdesignen i projektets första fas som nu är på slutrakan. 

Text Linn Övergaard

Kommentarer

Prenumerera på kommentarer till denna artikel

Kommentera artikeln

Johanna Häggman

Kommentar

Skicka

Inga kommentarer.

Bensinen rekordbillig
21 december kl 19:37 5

Julen kom tidigt för bilisterna i år. Bensinen är
nu rekordbillig.

Blåräven gick i stå
21 december kl 11:26

Det gick inte alls att sälja blårävsskinnen i Vanda.
Den rävauktion som beräknades vara avklarad till
middagstid klubbades av redan halv elva på
förmiddagen och det mesta blev osålt.

Positiv start på

decemberauktionen
20 december kl 21:29 1

Saga fur fick bra pris för skinn ¨på söndagens
auktion.

Pasi Tuominen från Korsholm till

KPO:s styrelse

Fazer fördubblar havrekvarnens

kapacitet

MEST LÄST SENASTE VECKAN
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Regler för kommentarer
Kommentarerna är ett forum för att
diskutera artikeln och de tankar som
artikeln ger upphov till, samt tillföra
ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer
förhandsmodereras. Modereringen
sker med jämna mellanrum, förutom
mellan 22.30 och 06.30 då ingen
moderering och således ingen
publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som
bryter mot någon lag som tillämpas i
Finland: göra dig skyldig till
ärekränkning, sprida kränkande
uppgifter om andras privatliv, hetsa
mot folkgrupp, bryta mot
tystnadsplikt m.m. Inlägg som inte
tillför debatten något eller som är
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22 december kl 14:13

Handelslaget KPO:s förvaltningsråd har på sitt möte 16 december valt KPO:s
styrelse för år 2016.

MTV flyttar till Palta
22 december kl 10:37

Medieföretaget MTV ansluter sig i början av
januari till Servicebranschernas arbetsgivarförbund
Palta. Hittills har MTV hört till Mediernas

centralförbund.

Lundin hittar olja i Norge
22 december kl 10:32

Olje- och gasbolaget Lundin Petroleum har med en
prospekteringsborrning hittat en ny oljefyndighet i Norge, skriver bolaget i ett
pressmeddelande.

22 december kl 10:18

Fazer fördubblar kapaciteten på sin havrekvarn i Lahtis. Bolaget motiverar
investeringen med att efterfrågan på havre har ökat globalt.

Ändringar i skogsbeskattningen
22 december kl 09:26

Skogsbeskattningen ändras vid årsskiftet med hänsyn till
kapitalinkomstskatten, rätten att avdra överlåtelseförlust och nedre gränsen
för omsättning som medför mervärdesskattskyldighet.

Bensinen rekordbillig
21 december kl 19:37 5

Julen kom tidigt för bilisterna i år. Bensinen är
nu rekordbillig.
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