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Kvarkenmiljonerna hann inte med, säger överdirektör Mikael
Nyberg. Men regeringens principbeslut på 25 miljoner euro i stöd står
fast.
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Midway Alignment of the Bothnian corridor. Detta trots att regeringen tidigare
lovat ett understöd på 25 miljoner euro för det så kallade Kvarkenprojektet.

Trögt framåt i brexit-samtal
Men enligt Mikael Nyberg, avdelningschef och överdirektör på

16:15

Kommunikationsministeriet, handlar det om teknikaliteter.
– Det finns ett principbeslut som står fast. Men vi hann inte få med projektet i
budgeten för 2018.
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Enligt Nyberg krävs det ytterligare tekniska och juridiska utredningar för
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beredningen av anslaget eftersom det inte rakt av kan skrivas under rubriken
infrastruktur. Nyberg lovar att man från ministeriets sida återkommer i höst i form
av exempelvis ett tilläggsanslag för Kvarkenprojektet.

Text: Anna Sourander
Du som har en prenumeration kan dela Plus-artiklar med dina vänner i sociala medier. Dela och öppna
artikeln genom att trycka på någon av dela-knapparna till vänster.
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