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TRAFIK 1,8-miljardersprojektet Midway Alignment med bland annat en ny,
ultramodern Kvarkenfärja är i högsta grad levande. Finland har greppat
taktpinnen i processen inför en ny EU-ansökan – och sätter samtidigt press på
den svenska regeringen.
På finländskt initiativ hölls nyligen ett möte i Helsingfors för att dra upp riktlinjerna inför
en ny ansökan.
Representanter från Umeå och Vasa samt Finland och
Sveriges regeringsdepartement var närvarande. Bertil
Hammarstedt, vd i Umeå kommuns infrastrukturbolag Inab,
var en av dem.
– Diskussionerna handlade till stor del om finansieringen och
om vad som räknas som statsstöd, berättar Bertil
http://www.vk.se/plus/1949335/finland-driver-pa-midway-alignment
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om vad som räknas som statsstöd, berättar Bertil
Hammarstedt.
EU-projektet Midway Alignments fas 1 – där bland annat
byggritningar för den nya färjan tagits fram – är sedan länge
avslutad.
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Nu handlar det om fas 2 – i praktiken att bygga färjan och
göra en rad teknikinvesteringar i Umeå och Vasas hamnar.
Det är där den stor kostnaden ligger.
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För att projektets fortsättning ska beviljas EU-stöd krävs
medfinansiering från både finländskt och svenskt håll.
2016, när den förra EU-ansökan stoppades av formaliaskäl,
var just medfinansieringen en stötesten.
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I absolut sista stund tillstyrkte Finlands regering att ansökan
fick skickas in. Sveriges regering sade också ja, men utan
garantier om pengar – Umeå kommun stod då som garant för
den svenska insatsen.
2016 fanns, in i det sista, ett starkt motstånd mot Midway Alignment på
departementsnivå i Finland. Nu är situationen annorlunda.
– Det finns ett beslut taget av regeringen i början av 2016, där har inget ändrats.
Kommunikationsminister Anne Berner har tydligt sagt att hon vill gå vidare med
projektet, därför har vi tagit initiativet och kallat till ett möte, har trafikrådet Lassi Hilska,
som följt Midway Alignment under lång tid, tidigare sagt till VK.
Den svenska medfinansieringen blir därmed en avgörande fråga.
– Vid mötet var de mycket tydliga från finländskt håll om att de kräver motsvarande
garantier från svensk sida, säger Bertil Hammarstedt.
Därmed blir frågan om vad EU godkänner som svenskt statsstöd av avgörande
betydelse. Tidigare har lösningar diskuterats där exempelvis Umeå kommun och
regionen ställer upp med pengarna, med motprestationer från regeringen i form av
omfördelning av infrastrukturmedel.
Midway Alignments projektledning har därför nu skickat Kvarkenrådets direktör
Mathias Lindström och Inabs infrastrukturstrateg Tomas Sikström till Bryssel för att få
klarhet i frågan.
De två ska också undersöka vilka EU-program som kan bli aktuella att söka pengar
från. Bland annat har närmare tio miljarder kronor nyligen blivit tillgängliga för hållbara
projekt inom logistik med gränsöverskridande inslag.
– Midway Alignment kommer att behöva söka pengar från en rad olika EU-program,
säger Bertil Hammarstedt.
Tidplanen är tuff.
– Vi ska ha ett nytt möte med alla fyra parter i april månad. I juni måste allt arbete vara
klart, säger Bertil Hammarstedt.
TRANSPORTLÖSNING UMEÅ-VASA
EU-projekt ingående i Botniska korridoren med en komplett transportlösning Umeå–Vasa.
En ny, ultramodern färja är den viktigaste pusselbiten. Midway Alignment är ett samar‐
betsprojekt lokalt och regionalt mellan Västerbotten och Österbotten, detta tillsammans med
ett stort antal företag som exempelvis Volvo Trucks, Komatsu och finländska Wärtsilä.
I fas 1, med budget på 180 miljoner kronor, ingick bland annat att formge och ta fram rit‐
ningar för färjan.
Fas 2 är att bygga färjan och den kompletta transportlösningen med ny infrastruktur i
hamnarna.
För att EU ska gå in med pengar krävs medfinansiering från Sverige och Finland.
Totalkostnaden har uppskattats till 1,8 miljarder kronor.
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