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Nyckelfrågor om nya
Kvarkenfärjan besvaras:
Vem betalar, var ligger
projektet nu och när
kommer färjan?
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Mathias Lindström är en av många viktiga

spindlar i nätet när det gäller den nya

Kvarkenfärjan.

Lindström är direktör för Kvarkenrådet och

projektledare i det så kallade Kvarkenprojektet,

Midway Alignment/MABAII.

Att få hit en ny Kvarkenfärja är en del av det

ambitiösa projektet, att rusta upp hamnarna och

förbättra järnvägsförbindelserna är andra viktiga
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förbättra järnvägsförbindelserna är andra viktiga

delar.

Insider har träffat Lindström för att få en snabb

överblick över vad som är på gång just nu.

I vilket skede ligger projektet med att få en ny färja
för att tra!kera Vasa-Umeå?

– Nu just pågår upphandlingen av färjan. Aldrig förr

har regionen varit så här nära att få hit en

specialanpassad färja, säger Lindström.

– Det har varit en lång process där många bidragit.

Det har !orts, och ska ännu göras, stora satsningar i

infrastrukturen, i hamnar och i anslutningar till

hamnar, för att komma till det här skedet och för att

få helheten på plats. Till exempel förstärkningen av

Vasklotbron är en av dessa många åtgärder.

– En förutsättning för allt det här är det politiska

jobbet som !orts och görs, att det skapats medveten

för den här frågan. Det jobbet påbörjades redan före,

men intensi"erades när RG-Line gick i konkurs, säger

Lindström.

Vem betalar investeringen i en ny färja?

– Det upphandlade bolaget är Kvarken Link AB. Det är

ett investeringsbolag som ägs av Vasa och Umeå.

Färjans "nansiering utgörs av kommunala andelar,

statsandel från "nska staten och lån från Europeiska

Investeringsbanken. Vi jobbar också hårt för att få

EU-pengar till vissa delar. Det är ett pågående

arbete.

Kommer det någon !nansiering från svenska
staten?

– Utöver de kommunala andelarna i Sverige kommer

man också att gå in med regionala pengar för att

förbättra den kringliggande infrastrukturen, till

exempel till förbättringar i hamnen, säger Lindström.

Hur ser tidtabellen ut?

– Enligt uppgifter från Kvarken Link AB ska färjan

upphandlas i år och ska vara på plats redan 2021 om

allt går enligt planerna, säger Lindström.
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