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Nytt fartyg för Eckerö Line på linjen Helsingfors – Tallinn 
Rederiaktiebolaget Eckerö, Eckerökoncernens moderbolag, investerar i ett ytterligare fartyg för 
Eckerö Lines trafik på rutten Helsingfors – Tallinn. Fartyget kommer att segla under finsk flagg och 
kommer att börja trafikera redan i sommar. 
 
Rederiaktiebolaget Eckerö har undertecknat ett avtal om att köpa ett fartyg. Fartyget kommer att 
trafikera från Nordsjö i Helsingfors till Tallinn.  
 
Fraktmängderna och antalet bilar som transporteras av Eckerö Line har ökat kraftigt de senaste åren 
och införandet av ett nytt fartyg ökar volymen ytterligare. Den omfördelade lastbilstrafiken till 
Nordsjö kommer också att minska den tunga trafiken i centrala Helsingfors. 
 
Fartyget som har finsk flagg skapar arbetstillfällen i Finland och Estland. 
Det nya fartyget registreras under finsk flagg. Eckerö Line är det enda rederiet vars fartyg seglar 
under finsk flagg på rutten Helsingfors-Tallinn. Rederiets andra fartyg, M/S Finlandia, är också 
registrerat under finsk flagg. 
 
2000 filmeter frakt och över 350 passagerare 
Fartyget är ett ropax-fartyg byggt 2000 av Astilleros Españoles i Sevilla. Fartyget har senast trafikerat 
mellan Dublin och Liverpool för rederiet P&O Ferries. 
Fartyget tar 366 passagerare. Fartyget har ca 2000 filmeter. 
 
 
Rederiaktiebolaget Eckerö 
 
Björn Blomqvist 
VD 
 
Eventuella frågor besvaras av Björn Blomqvist, telefon 018-28030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 sköter transporter 
för exportindustrin mellan Finland/Sverige och kontinenten i Eckerö Shipping. Totalt ingår 7 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 235 miljoner euro. 
Koncernen transporterar årligen ca 3,4 miljoner passagerare och ca 90 000 fraktenheter på de egna linjerna 
 


