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Norrbotniabanans
miljardstöd – De
här tre sakerna
betyder satsningen
för Österbotten
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Den svenska regeringen lovar att satsa

nästan sju miljarder kronor på bygget av

Norrbotniabanan, enligt SVT. Nysatsningen

gäller sträckan mellan Umeå och Skellefteå.
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gäller sträckan mellan Umeå och Skellefteå.

Riitta Björkenheim, logistikexpert på Vasek, ser det

här som något positivt. Hon bedömer att satsningen

på järnvägen innebär åtminstone tre olika saker för

vårt näringsliv och Österbotten.

1. Det ger möjligheter till mera
aktiviteter i Umeå Hamn

Kvarken Ports, som driver hamnarna i Vasa och i

Umeå, ägs till hälften av Vasa stad. Mera aktiviteter i

Umeå är förstås bra för ägarna. Det öppnar också

upp nya möjligheter för näringslivet i Österbotten att

få sitt gods transporterat, speciellt när den nya

färjan kommer.

2. Det ger Österbotten smidigare
förbindelser till Nordnorge och

Nordsverige

Riitta Björkenheim säger att nysatsningen knyter oss

närmare Nordnorge och Nordsverige. Det här i sig

skapar möjligheter.

Till exempel mellan Narvik i Norge och Kiruna i

Sverige, både orter högre upp på järnvägskartan,

transporteras mängder av malm. Problemet, eller för

oss en enorm möjlighet, är att vagnarna går ganska

tomma den ena vägen.

Det öppnar upp för till exempel LNG-transporter

hitåt, vilket efterfrågan på sannolikt kommer att öka.

3. Positiva politiska aspekter

Den svenska satsningen gör Norrbotniabanan till en

starkare europeisk transportkorridor. Björkenheim

menar att många europeiska transportkartor i dag

slutar redan vid Nådendal/Åbo.

Nysatsningen på svenska sidan öppnar upp nya

möjligheter på Europanivå för Finland att expandera

uppåt.

– Det här är en bra förbättring för oss, säger

Björkenheim.
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