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Mycket talar för EU-pengar för
Kvarkenfärjan – före årsskiftet väljs varv
för fartygsbygget

Kvarkenfärjan är beräknad att vara klar 2021. Foto: Midway Alignment

Största delen av de låneansökningar som Europeiska investeringsbanken behandlar får grönt
ljus. Beslut om Kvarkenfärjan väntas inom några månader.

ANNA SOURANDER 
 0 KOMMENTARER | SPARA ARTIKEL

Just nu ligger låneansökan för Kvarkenfärjan hos experterna på Europeiska
investeringsbanken, EIB, för utvärdering. Därifrån går den vidare till styrelsen (management
committé), där bland annat bankens vice chefsdirektör Alexander Stubb sitter, och
förvaltningsrådet där alla 28 EU-länder är representerade. 

– Ett beslut borde finnas inom några månader, säger Tim Smit, informatör på EIB. 

Europeiska investeringsbanken (EIB) ägs av medlemsstaterna och är EU:s institution för
långsiktiga lån. Den erbjuder långsiktig finansiering för goda investeringar. Tanken är att
banken på så vis bidrar till tillväxt, sysselsättning, regional integration och klimatåtgärder i
Europa och utanför Europas gränser.

– Vanligtvis förs det inledande diskussioner innan en låneansökning lämnas in.

Processen börjar redan där och blir det en regelrätt låneansökan så är andelen

som inte accepteras relativt liten.

TIM SMIT

informatör på EIB

Enligt Smit är det relativt få låneansökningar som inte godkänns när de väl nått EIB:s
kontor. 

– Vanligtvis förs det inledande diskussioner innan en låneansökning lämnas in. Processen
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börjar redan där och blir det en regelrätt låneansökan så är andelen som inte accepteras
relativt liten. 

Mycket tyder med andra ord på att projektet Kvarkenfärjan kan räkna med att få sin
låneansökan godkänd. EIB finansierar maximalt 50 procent av de totala projektkostnaderna.
För Kvarkenprojektet har man ansökt om 70 miljoner euro för bygge av färjan samt
ombyggnader i hamnarna för att kunna hantera LNG-gas. 

De totala kostnaderna för projektet beräknas bli drygt 130 miljoner euro. I våras fattade Vasa
stad och Umeå kommun beslut om att de bidrar med 25 miljoner euro var. Städerna går
dessutom i borgen för lån. 

Även finska och svenska staten bidrar med samma summa, det vill säga totalt 50 miljoner
euro. 

EIB är inte den enda långivaren som förhandlingar förts med när det gäller Kvarkenprojektet.
Men enligt Joakim Strand (SFP), riksdagsledamot och Vasa stadsfullmäktigeordförande, är
EU-kopplingen viktig med tanke på framtiden. 

– Det vore viktigt att få med EIB eftersom Kvarkenprojektet den vägen får ett slags
"kvaltetsstämpel" på EU-nivå, vilket gör det lättare att i fortsättningen hämta hem olika
innovationsstöd med mera. Samma logik gäller vid ombildandet av Kvarkenrådet till ett EGTS.
I Bryssel skall man använda de spelkort som maximerar möjligheterna till nya investeringar i
såväl gamla Vasa län som Västerbotten. 

Joakim Strand (SFP) är riksdagsledamot och stadsfullmäktigeordförande i Vasa. Foto: Arash Matin

På Kvarken Link, bolaget som ägs gemensamt av Umeå och Vasa, håller man som bäst på
med att välja ut vilka varv som ska få en slutlig förfrågan om färjebygge. I våras skickade
bolaget ut en informationsförfrågan till 17 varv världsomfattande. Elva svarade, men efter det
har man enligt Kvarken Links verställande direktör Bertil Hammarstedt även kontaktat andra
varv. 

– Senast vid årsskiftet ska vi ha ett beslut på vem som bygger, säger Hammarstedt. 
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Jag rekommenderar artikeln

Bertil Hammarstedt är verkställande direktör för bolaget Kvarken Link, som ägs av Vasa stad och Umeå kommun. Foto: Arkiv/Mikael Nybacka

En färja av den storlek som behövs för att trafikera mellan Vasa och Umeå tar enligt
Hammarstedt 24 – 30 månader i anspråk att bygga. 

– Hur snabbt man kan bygga är en konkurrensfaktor när vi väljer varv. 

Enligt preliminära uppskattningar ska den nya Kvarkenfärjan vara klar att tas i bruk i början av
2021.

KVARKENTRAFIKEN Följer

ANNA SOURANDER  FÖLJ
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