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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

MEST LÄSTA IDAG

Flera inbrott på
Berghem
UMEÅ Polisen larmades på
söndagseftermiddagen om ett

flertal bostadsinbrott på Berghem i Umeå.
Enligt...

Så gick det för
Västerbottningarna
i Vasaloppet
LÄNGDSKIDOR Här

är länsåkarnas resultat i det klassiska loppet.
Herrar: 1) John Kristian Dahl, Norge, 3.57.18,...

Polisen tog mängder
av fortkörare
BROTT OCH STRAFF Polisen i
Västernorrland kollade på

söndagen sportlovstrafiken. Det slutade med
mängder av...

Stulen bil
blockerade utfart
UMEÅ En bil som stulits under
helgen anträffades på

måndagsmorgonen Väst på stan i Umeå. Strax
före...

Glömde bensinslangen - hela
pumpen åkte med

NYHETER En hel bensinpump
rycktes på söndagen från sitt
fundament efter att en förare
glömt slangen i bilen...

Större tryck på
!ällstugor
AFFÄRSLIV24 Fjällturismen har

MÅNDAG 6 mars 2017, vecka 10 Fler krönikor här

KRÖNIKA: INGVAR NÄSLUND

Höj blicken för ett ännu

bättre Umeå

BLOGG: ANDERS TANKAR OM POLITIK

Miljöpartiet och Karin Svensson

Smith st...
Fler bloggar här

BLOGG: NASSER MOSLEH (MP)

Alla ska ha rätt till en

utbildning.
Fler krönikor här

KRÖNIKA: PATRICK KRAINER

Kniven mot strupen

enda som funkar

FÖLJ ÄMNEN

MIDWAY ALIGNMENT

TRAFIK

UMEÅ

START SPORT KULTUR NÖJE WEEKEND FAMILJ ÅSIKTER AFFÄRSLIV24  A - Ö JOHANNA HÄGG…

http://www.vk.se/annonsera
http://www.vk.se/prenumerera
http://kundklubb.vk.se/
http://privatmarknad.vk.se/
http://privatmarknad.vk.se/kundservice/fragor/
http://vk.lokus.se/
http://www.karriarinorr.se/
http://www.alltomvasterbotten.se/
javascript:void(0)
http://www.vk.se/
http://www.vk.se/vader/
http://www.vk.se/1949721/flera-inbrott-pa-berghem
http://www.vk.se/1949612/sa-gick-det-for-vasterbottningarna-i-vasaloppet
http://www.vk.se/1949535/polisen-tog-mangder-av-fortkorare
http://www.vk.se/1949788/stulen-bil-blockerade-utfart
http://www.vk.se/1949665/glomde-bensinslangen-hela-pumpen-akte-med
http://affarsliv24.vk.se/1949401/storre-tryck-pa-fjallstugor
http://p22.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=aUzRcS2U68crYE8Ekm5jabeNMIZXZP3DyRwR2NwrZ%2fu5Qo0MRuUQ6qdvhqgiETnuPeIifdoRpjeJ0U7m8lnYQNiECwNRw0HqS6CGKEWirP2MwzxQ6UALJTvP75co9x5%2fWflnUjtpTaW%2fS0yad5C5WmphtZyG%2bHVrQ6jnctdOrhYVTJVMeLNL8kLOKls4nYurR0WLLvyle5SrTmiNz5iTaalvHoR959LMnWauFFaIVPPi%2fBB09KK%2b%2fE%2fuClPYSNGAfzg1pg7QikR9IPeusERnxz%2b%2b5gUT5%2buPf5dHTMvNYE0%3d
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.vk.se/author/ingvarn?kronikor
http://www.vk.se/1940392/ett-steg-pa-vagen-mot-ett-battre-umea
http://blogg.vk.se/andersforss/2017/03/06/miljopartiet-och-karin-svensson-smith-storsta-hotet-mot-en-omstallning-till-el-bussar/
http://blogg.vk.se/
http://blogg.vk.se/nassermosleh/2017/03/06/alla-ska-ha-ratt-till-en-utbildning/
http://www.vk.se/author/patrickk?kronikor
http://www.vk.se/plus/1940848/kniven-mot-strupen-enda-som-funkar
http://static.vk.se/wp-content/uploads/2017/03/1220170305133531000.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CriE5RD69WMLUDtKiYoe5nbgM9P2TukiSlpD8-QTHtemL3QIQASC7mMEKYPeZ5wKgAbCFx5oDyAECqQK-NtIbN4mQPqgDAcgDyASqBJwBT9Bo-sUE2-tVoMmS5JC1tNTinK39ooGDNrN6ljKTjijtNYAJmg2T-Cs-KHsSsLnY7XRlhqAggiodv4_xdZhNw39f2G9W35JpG6tbmRuh3JgVo4pgmWq4I8P1fh9tsy354wgMeX8CKuSdpJDUqyKsexiKk3AR8OwUXnhGCzmAuJO2X3cLFFjN_fIW5R2YDjlHZEXbnEYSmHqmkyRRoAYCgAe4-rhlqAemvhvYBwHSCAUIgAEQAQ&num=1&cid=CAASEuRov-E5nVh7EKOu6OI3dvYiFw&sig=AOD64_0L3qm-32doM589B0X9Hx1-eF_i2g&client=ca-pub-0945129409432294&adurl=http://nivelten.com
http://www.vk.se/
http://www.vk.se/sport
http://www.vk.se/kultur
http://www.vk.se/noje
http://www.vk.se/livsstil
http://www.vk.se/familj
http://www.vk.se/asikter
http://affarsliv24.vk.se/
http://www.vk.se/play
http://www.vk.se/plus/1949335/finland-driver-pa-midway-alignment#
http://www.vk.se/plus/1949335/finland-driver-pa-midway-alignment#


06-03-2017 12:52Finland driver på Midway Alignment | Västerbottens-Kuriren

Sida 2 av 5http://www.vk.se/plus/1949335/finland-driver-pa-midway-alignment

Anders Brodin 
anders.brodin@vk.se

090-17 60 64
Som prenumerant kan du dela artikeln till din familj och dina
vänner.

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.

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.

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.

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, ult ra modern färja är den vik tigaste pus selbiten. 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 form ge och ta fram rit‐
ningar för fär jan.
Fas 2 är att bygga fär jan 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 kro nor.
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