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Nytt fartyg för Eckerö Line på linjen Helsingfors - Tallinn
Rederiaktiebolaget Eckerö, Eckerökoncernens moderbolag, investerar i ett nytt fartyg för Eckerö
Lines trafik mellan Helsingfors och Tallinn. Eckerö köper fartyget, M/S Moby Freedom, av rederiet
Moby SpA. Eckerö övertar fartyget i Italien i mars och därefter vidtar omfattande förbättringar och
anpassningar till Eckerö Lines framgångsrika och beprövade koncept. Det moderna fartyget som har
större kapacitet än det nuvarande kommer senare i år att sättas in i Eckerö Lines trafik mellan
Helsingfors och Tallinn.
-

Det har inte varit någon hemlighet att vi sökt efter lämpligt tonnage för att ersätta M/S
Nordlandia. Jag är mycket glad och stolt över att kunna presentera denna affär. Med en
investering i storleksklassen 90 M€ inklusive planerade ombyggnationer och anpassningar till
linjen, visar vi vår långsiktighet och att vi tror på linjen mellan de två huvudstäderna
Helsingfors och Tallinn, säger Rederiaktiebolaget Eckerös VD Björn Blomqvist.

Fartygsaffären möjliggörs genom finansiering från Handelsbanken, som också tar över rollen som
Eckerökoncernens husbank.
Fartyget kan ta 2 080 passagerare och 665 personbilar eller ca 100 lastenheter. Fartyget har ca 1900
filmeter, hon är 175 meter långt och har en effekt på 50 400 kW (68 500 hk). Fartygets fartresurser är
vid behov mycket konkurrenskraftiga. Jämfört med M/S Nordlandia medför fartygsbytet en
komforthöjning för passagerarna speciellt under höst och vinter.
-

Vi transporterar idag årligen ca 1 miljon passagerare och ca 75 000 fraktenheter. Eckerö Line
har en mycket väl inarbetad och populär produkt på linjen Helsingfors-Tallinn och när vårt
nyförvärv ersätter M/S Nordlandia kommer vårt koncept och personal att komma ännu
bättre till sin rätt, säger Eckerö Lines VD Irja Hanelius.

Eckerö Line kommer under projektets fortskridande att informera närmare om de publika
utrymmenas utformning, kommande tidtabeller, namn på fartyget och övriga nyheter.
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Rederiaktiebolaget Eckerö grundades den 2 mars 1961 och är moderbolag i Eckerökoncernen som
består av fem affärsområden. Koncernen bedriver passagerar- och bilfärjetrafik på Ålands hav i
Eckerö Linjen och på Finska viken i Eckerö Line, kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn i
Birka Cruises samt frakttrafik mellan Finland/Sverige och kontinenten i Birka Cargo. Totalt ingår 11
fartyg i flottan. Koncernen bedriver även busstrafik på Åland i Williams Buss.

Eckerökoncernen har i dag cirka 1 200 anställda och årsomsättningen uppgår till ca 230 miljoner
euro. Koncernens transporterar årligen ca 2,7 miljoner passagerare och ca 80 000 fraktenheter på de
egna linjerna

