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Föreningens syfte är:
- att verka för att främja integrationen inom regionen; 

- att främja samverkan över Kvarken mellan såväl offentliga myndigheter och 

organisationer som privata företag, organisationer och föreningar;

- att minska och eliminera gränshinder;

- att tillvarata regionens förutsättningar och främja regionens utveckling inom 

främst följande områden:

• näringsliv

• kommunikationer och transportinfrastruktur

• forskning och utveckling samt utbildning

• kultur

• bärkraftiga energilösningar

• miljö-, avfalls- och återvinningsfrågor

• turism

• idrott

• barn och unga

• hälso- och sjukvård.

Kvarkenrådet
Gerbyvägen 18, 65230 Vasa

tel. +358 (0)40 1545 883

info@kvarken.org

www.kvarken.org

Pärmbild: Esa Silaloppi



Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för landskapen Österbotten, Södra 

Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks 

kommun i Sverige som bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets 

officiella gränsregionala samarbetsorgan.

Kuva: Fotopada



ORGANISATION

Personal

• Direktör Mathias Lindström
• Ekonomichef Maria Snickars
• Utvecklingschef Susanna Ehrs

Projektpersonal

• Kommunikationsansvarig Johanna Häggman
• Projektledare Marianne Sjöström

Kansli på Gerbyvägen 18 i Vasa.
Arbetsrum på Umeå Kommunföretags kontor    
på Rådhusesplanaden 8 i Umeå.

Årsmöte

Kvarkenrådet rf:s årsmöte hölls 9 maj i Örnsköldsvik. Vid årsmö-
tet behandlades stadgeenliga ärenden. Årsmötesdeltagarna fick också 
höra presentationer av Kvarkenrådets projekt, och ta del av en föreläs-
ning av debattören och historikern Gunnar Wetterberg om möjlighe-
terna kring en modern nordisk förbundsstat.

Revisorer

• Ordinarie revisor Benita Öling, CGR 
• Revisors suppleant Tapani Rotola-Pukkila, CGR

Kvarkenrådets personal, från vänster Marianne Sjöström, Susanna Ehrs, Mathias Lindström, Johanna Häggman, Maria Snickars. 
Foto: Esa Siltaloppi

Medlemmar      

Föreningens huvudmedlemmar är:

• Österbottens förbund
• Södra Österbottens förbund
• Mellersta Österbottens förbund
• Vasa stad
• Seinäjoki stad
• Karleby stad
• Staden Jakobstad
• Region Västerbotten
• Örnsköldsviks kommun

Övriga medlemmar är:

• Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
• Vaasan yliopisto
• NTM-centralen i Södra Österbotten
• Pedersöre kommun
• Nykarleby stad
• Larsmo kommun
• Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
• Kaskö stad
• Suomen Sininen Tie ry
• Österbottens handelskammare
• Företagarna i Västerbotten
• Umeå kommun
• Lycksele kommun
• Västerbottens handelskammare
• Kronoby kommun 
• Kristinestad stad
• Österbottens fiskarförbund
• Vilhelmina kommun
• Föreningen Norden i Västerbotten
• Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten rf
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Styrelsen

Styrelsen har haft fyra möten år 2016, 15 februari i Umeå, 9 maj i Örnsköldsvik,   
19 september i Karleby, 22 december i Skellefteå.

Styrelse 2016 

Finland

Ordinarie Ersättare
Joakim Strand, Vasa stad, ordförande Tomas Häyry
Olav Jern, Österbottens förbund Michael Luther
Asko Peltola, Södra Österbottens förbund Marjatta Eväsoja
Antti Isotalus, Karleby stad Roy Sabel
Jorma Rasinmäki, Seinäjoki stad Hannemari Niemi
Kajsa Kouvo, Mellersta Österbottens förbund Jukka Ylikarjula 

Sverige 

Ordinarie Ersättare
Lennart Holmlund, Regionförbundet Västerbotten, vice ordf. Tomas Hartman
Lilly Bäcklund, Regionförbundet Västerbotten Gunnel Jonsson
Mattias Larsson, Regionförbundet Västerbotten Jörgen Forsberg
Thomas Marklund Regionförbundet Västerbotten Mathias Haglund
Christer Rönnlund, Regionförbundet Västerbotten Veronica Kerr
Per Nylén, Örnsköldsviks kommun Anna-Britta Åkerlind

Årsmötets huvudtalare Gunnar Wetterberg diskuterade möjligheterna kring en modern nordisk förbundsstat.
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KVARKENRÅDETS VERKSAMHET

Direktörens hälsning

Året som gått har innehållit både framgångar och mot-
gångar. Efter ett gott genomförande av Midway Align-
ment projektet lämnades en ny CEF-ansökan in, med 
både Finlands och Sveriges regeringars stöd i ryggen, i 
hopp om att erhålla EU-stöd för att inledda byggan-
det av en ny, innovativ, specialanpassad färja för Kvar-
kentrafiken. Besvikelsen var därför stor när ansökan 
inte ens behandlades på grund av en teknisk brist, som 
vi låtit oss övertygas om skulle kunna gå att hantera i 
ansökningsprocessen. Så gick det dock inte. Detta be-
tyder ändå inte att detta viktiga projekt stannar upp. 
Midway Aligment -projektet är ett strategiskt utveck-
lingsprojekt som sträcker sig långt fram i tiden och som 
innehåller flera delar och arbetet fortsätter. Staternas 
positiva inställning finns även den kvar och 2017 kom-
mer att vara ett viktigt år för att ta denna helhet till en 
ny nivå och förhoppningen är att vi skall lyckas säkra 
finansieringen för åtminstone en väsentlig del av pro-
jektet under det kommande året. Fungerande kommu-
nikationer i öst-västlig riktning är inte bara viktigt för 
regionen, utan även för nationalstaterna. Arbetet går 
som sagt vidare och framtidstron är stark. Vi vill byg-
ga för framtiden och satsa på det kunnande, tillväxt-
potential och gemensamma kritiska massa som finns i 
Kvarkenregionen, inte endast nöja oss med ”kortsiktig 
överlevnad”.

Orsaken till att Kvarkenrådet både fått och tagit en 
viktig roll som sammanhållare och koordinator för pro-
cessen kring den nya färjan är att Kvarkenrådet är en 
neutral organisation, både landsmässigt och politiskt, 
och därför har vi haft en aktiv roll i detta gränsöver-
skridande arbete. Sammanhållningen i regionen är vår 
främsta uppgift att bevara och utveckla, och därför har 
vi satsat mycket tid och resurser på fungerande kom-
munikationer, som är en förutsättning för allt övrigt 
samarbete. Med detta i åtanke kommer vi även att un-
der 2017 jobba fram en ny strategi för Kvarkenrådet 

och parallellt med denna process ser man även över 
strukturerna för det gränsöverskridande arbetet i regio-
nen inom ramen för E12 Atlantica Transport -projek-
tet. Hur kan vi stärka denna regions ställning i förhål-
landet till huvudstadsregionerna och omvärlden? Det 
är en nyckelfråga i det kommande arbetet. Men en vik-
tig del av vårt arbete är även att stöda utvecklingen av 
t.ex. turismsektorn i vår region genom projektet Spot-
light High-Low Coast.

Kvarkenrådet är för tillfället, trots små resurser, en 
mycket aktiv och pigg organisation och nämns oftast 
som en förebild för andra gränsregioner i Europa. Un-
der året erhölls till och med ett prestigefullt pris från 
Association of European Border Regions (AEBR) för 
”outstandig achievements in European cross-border 
cooperation”. Tack vare det goda arbete som NLC-Fer-
ry/Wasaline bedriver gällande färjetrafiken har även det 
viktiga folkliga samarbetet och känslan av samhörighet 
i Kvarkenregionen växt de senaste åren. Vi känner av 
engagemanget i färjefrågan från både offentliga sek-
torn, näringslivet och befolkningen på båda sidorna om 
Kvarken. Det är ytterst viktigt för oss att vårda detta 
ömt eftersom det ger oss en gedigen grund att stå på i 
det framtida arbetet.

Förutom ett varm tack till vår engagerade personal 
och styrelse vill jag även passa på att rikta ett stort tack 
till Nordiska ministerrådet och Botnia-Atlantica sekre-
tariatet som genom sin finansiering aktivt bidrar till att 
detta viktiga nordiska samarbete kan fortsätta inom ra-
men för diverse gränsregionala samarbetsprojekt. 

Framåt – tillsammans!

Mathias Lindström

Direktör
Kvarkenrådet r.f.
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Ordförandens hälsning

Kvarkenregionen omfattar några av de mest utveckla-
de områdena i norra Skandinavien, med hög tillväxt-
potential, mångsidiga näringar, exceptionellt hög indu-
striell förädlingsgrad, exportindustri samt betydande 
befolkningstillväxt. Gränskommittén Kvarkenrådets 
främsta uppgift är att skapa förutsättningar för kon-
kreta samarbeten över riksgränsen och ta tillvara den 
gemensamma kritiska massa och kapacitet som finns 
i Kvarkenregionen. Detta är ett långsiktigt och strate-
giskt arbete som är politisk prioritet i Kvarkenregionen, 
vilket tydligt bevisas genom det regionala engagemang-
et i Kvarkenrådets verksamhet och genom medfinansie-
ring till Kvarkenrådets basverksamhet och utvecklings-
projekt.

Den mångsidiga gränsöverskridande samverkan i 
Kvarkenregionen, där Kvarkenrådet fungerar som en 
pådrivare och samarbetsarena, har bl.a. lett till bildan-
det av världens andra gränsöverskridande hamnbolag 
Kvarken Ports och ett gemensamt rederi för upprätt-
hållande av Kvarkentrafiken ägt av Vasa stad och Umeå 
kommun. Dessutom siktar man i Kvarkenregionen på 
att ta samarbetet ett steg längre och grunda ett EGTS 
område för gränsöverskridande samverkan. Kvarkenrå-
det sporrar också aktivt till allt från folklig samverkan 
till näringslivs- och högskolesamarbete över gränserna 
och har fått världsledande bolag av olika storlek att del-
ta aktivt i samarbetsprojekten.

Genom Kvarkenrådets långsiktiga arbete kring att 
utveckla de gränsöverskridande kommunikationerna 
i Kvarkenregionen har även Europa på allvar fått upp 
ögonen för den potential som finns i de arktiska regi-
onerna. Kvarkenregionen har uppmärksammats bland 
annat i de nordiska statsministrarnas gemensamma 

rapport ”Tillväxt från Norr” samt konkret i den form 
att EU kommissionen medfinansierat utvecklingspro-
jektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor, 
som koordineras av Kvarkenrådet. 

Kvarkenrådets arbete har också uppmärksammats 
på den europeiska arenan genom att projektet Midway 
Alignment vann det prestigefyllda Sail of Papenburg 
priset åt 2016, som delas ut av Association of Europe-
an Border Regions AEBR för enastående prestationer 
för det gränsöverskridande samarbetet i Europa. Priset 
är ett erkännande för Kvarkenrådets långsiktiga gräns-
överskridande arbete, och sporrar till nya framsteg. 

Effektiv resursanvändning  är avgörande för regio-
nernas konkurrenskraft och för den enskilda individens 
framtid och välmående. Med gemensamma lösningar 
som ser bortom nationsgränserna kan vi i Kvarkenregi-
onen utveckla ett internationellt universitetskluster, ett 
starkt näringsliv, integrerade transporter, effektiv sjuk-
vård etc. Tillsammans har vi medborgare i Kvarkenre-
gionen möjlighet att gemensamt använda våra resurser 
för att utveckla och modernisera regionen och skapa ett 
starkt gränsöverskridande samarbetsområde som är en 
seriös spelare på den europeiska arenan.

Jag vill avsluta med att rikta ett varmt tack för gott 
samarbete till kollegorna i Kvarkenrådets styrelse och 
till Kvarkenrådets personal, samt till alla samarbets-
partners som på olika sätt jobbat för Kvarkenregionen 
under det gångna året. 

Joakim Strand

Styrelseordförande
Kvarkenrådet r.f.
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KVARKENRÅDETS VERKSAMHET

Kvarkenrådets basverksamhet är att främ-
ja gränsregionalt samarbete. Detta görs bl.a. 
genom att sammankalla och starta upp olika 
samarbetsprojekt eller samarbetsstrukturer, 
genom att hyra ut simultantolkningsanlägg-
ningar, genom informationsverksamhet och 
att utöva intressebevakning. 

Kvarkenrådet är ett av Nordiska minister-
rådets officiella gränsregionala organ. Kon-
takten till Nordiska Ministerrådet är regel-
bunden.

För att främja det gränsregionala samar-
betet hjälper Kvarkenrådet till med att starta 
upp nya projekt och samarbetsnätverk. 

Resebidrag för utbyte över Kvarken

Utöver att främja det professionella samar-
betet understöder Kvarkenrådet även gräs-
rotssamarbete i Kvarkenregionen genom att 
bevilja resebidrag till föreningar och organi-
sationer som vill planera ett samarbete med 
en motsvarande organisation i grannlandet. 
Under år 2016 understöddes bl.a. Umeå uni-

versitets och Vasaregionens högskolors ge-
mensamma studentkryssning, Kvarkens na-
turskola, Vasa IFK P04, Vasa universitets 
förvaltningsstuderande, samt nordiska mäs-
terskapen i dykfiske som ordnades i Kvar-
kens skärgård.  

Kvarkenrådets strategi 2014-2016, 

med sikte på 2020

Enligt stadgarna för Kvarkenrådet r.f. §11 
skall för föreningens verksamhet finnas en 
3-årig strategiplan som fastställs av ordinarie 
föreningsmöte och en 1-årig handlingsplan 
som fastställs av styrelsen. Planerna skall i 
så stor utsträckning som möjligt harmonise-
ras med respektive regions egna utvecklings-
planer beträffande gränsregionala strategier, 
samt vara i överensstämmelse med Nordiska 
Ministerrådets övergripande mål och priori-
teringar för det gränsregionala samarbetet. 
De stödberättigade aktiviteter för gränsregio-
nalt samarbete som fastställs av EU skall även 
beaktas i planerna.

Kvarkenrådets strategiska insatsområden 
2014-2016 är 1) Hållbar gränsöverskridan-
de transport- och infrastrukturutveckling, 
2) En regionalt bärkraftig välfärdsutveckling 
i Kvarkenregionen samt 3) Samhörighet i 
Kvarkenregionen. 

Association of European Border Regions 

AEBR

Europeiskt perspektiv har erhållits genom 
deltagandet i Association of European Bor-
der Regions (AEBR), som är en intresseorga-
nisation för europeiska gränsregioner. AEBR 
arbetar bl.a. med intressebevakning, erfaren-
hetsutbyte och information. Kvarkenrådet 
delar medlemskapet i AEBR med MidtSkan-
dia, vilket minskar arbetsbördan och kostna-
derna. 

Kvarkenregionen vinnare av Sail of Pa-

penburg priset 2016

Kvarkenregionen och projektet Midway 
Alignment of the Bothnian Corridor har 

Kvarkenrådets basverksamhet

Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström i samspråk med Jens Österberg, styrelseordförande för Wel-Mach under Örnsköldsvik kom-
muns besök i Vasa. Wel-Mach har etablerat sig även i Örnsköldsvik. Foto: Anna Sand
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vunnit det prestigefyllda internationella Sail 
of Papenburg-priset år 2016. Priset delas år-
ligen ut av Association of European Border 
Regions (AEBR) i syfte att uppmuntra till 
gränsöverskridande samarbete. Vinnaren av 
priset ska bedriva ett exemplariskt samarbete 
på internationell nivå. 

Motiveringen för Kvarkenregionens vinst 
2016 är ”Vital infrastruktur är en förutsätt-
ning för hållbar ekonomisk utveckling och 
gränsöverskridande samarbete mellan Fin-
land och Sverige. En färja som fungerar året 
om är inte endast en regional och gränsregi-
onal angelägenhet, utan också en viktig del 
av det trans-europeiska transportnätverket 
TEN-T”.

European Straits Initiative ESI

Kvarkenrådet är medlem i nätverket Europe-
an Straits Initiative ESI, ett partnerskap be-
stående av europeiska regioner som angränsar 
till sund. Nätverkets syfte är att att sätta fo-
kus på de europeiska sunden och deras spe-
cialbehov och att bevaka deras intressen på 
EU-nivå, samt att utveckla uppkomsten av 
olika samarbetsprojekt och främja samarbete 
mellan sunden för att främja ekonomisk ut-
veckling, miljöskydd, trafik och logistik, kul-
tursamarbete och turism.  

Den internationella transportkonferen-

sen KvarkenMoS 20–22 april 2016

Den internationella transportkonferensen 
KvarkenMoS, med fokus på nordliga trans-

portrutter och transportstrategier för rand-
områden, hölls den 20–22 april 2016 i Umeå 
och Vasa samt på färjan Wasa Express, som 
trafikerar mellan de båda städerna. Konfe-
rensen, som lockade nästan 200 deltagare, 
var en del av seminarieserien inom EU:s pro-
gram TEN-T/Motorways of the Sea. I kon-
ferensen deltog representanter för företag, 
organisationer, kommuner, landskap, stats-
förvaltningen och EU från Finland, Sverige, 
Norge och övriga Europa. De mest långväga 
deltagarna kom från Azorerna, Madeira och 
Hawaii.

Konferensen KvarkenMoS visade tydligt 
att Kvarkenstråket mellan Vasa och Umeå för-
enar mycket mera än två grannstäder. Färje-
förbindelsen över Kvarken är en viktig del av 
det stråk som sträcker sig från Norges nord-
ligaste hamnstäder i väst till Ryssland och 
Baltikum i öst. Att upprätthålla och utveckla 
denna rutt är viktigt för de företag som ver-
kar längs den och för de människor som bor 
där. Förutom för företagsverksamheten är en 
livskraftig förbindelse över Kvarken även till 
fördel för det gränsöverskridande samarbete 
som bedrivs inom kultur, utbildning, hälso- 
och sjukvård samt förvaltning.

E12-korridoren som sträcker sig från nor-
ra Atlanten till Ryssland och Baltikum är 
en viktig fraktväg för de företag längs rut-
ten som bedriver utrikeshandel. För företag 
i norra Sverige och Norge som bedriver han-
del i Ryssland och Baltikum sparar Kvarken-
stråket både tid och pengar. Det är den mest 
praktiska och förmånliga rutten även från 
mellersta Finland västerut. Projekten Mid-
way Alignment of the Bothnian Corridor 

Ann-Sofi Backgren 
mottog Sail of Pa-
penburg priset för 
Kvarkenregionens 
del. Från vänster 
Herman Wessels från 
Ems Dollart Region, 
juryns ordförande 
Dr. Reinhold Kolck, 
Ann-Sofi Backgren, 
AEBRs ordförande 
Karl-Heinz Lam-
bertz, AEBRs vice 
ordförande Bernhard 
Bramlage, AEBRs 
generalsekreterare 
Martín Guillermo 
Ramírez.

Nordiska mästerskapen i dykfiske hölls på Mickelsörarna i Maxmo 19-21.8.2016. 
Nordisk mästare blev Joonas Lassila.
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och E12 Atlantica Transport främjar upp-
rätthållandet och utvecklingen av detta vik-
tiga stråk.

Trafikstråkets betydelse ökar ytterligare 
om Nordostpassagen, dvs. den nordliga sjö-
vägen som förenar Atlantiska oceanen och 
Stilla havet, i framtiden kan användas så gott 
som året runt. Förutom att den globala upp-
värmningen gör att glaciären smälter främjar 
även de ryska isbrytarplanerna användningen 
av Nordostpassagen. Rutten som löper från 
norra Asien är en mycket kortare väg från 
Europa till Asien än den södra vägen genom 
Suez kanalen. Ruttens attraktionskraft kan 
avsevärt öka trafikmängderna i E12-korrido-
ren i framtiden.

Konferensen ordnades av EU-kommissio-
nens generaldirektorat för transport och rör-
lighet, Kvarkenrådets projekt E12 Atlantica 
Transport, Kvarkenrådet, Österbottens för-
bund och Region Västerbotten.

Kvarkentrafiken

Färjetrafiken är en av Kvarkenrådets kärnfrå-
gor och organisationen strävar till att tryg-
ga och utveckla kommunikationerna inom 
Kvarkenregionen. Under år 2016 har ett in-
tensivt arbete pågått för att säkerställa finan-
sieringen för projektet Midway Alignments 
fas II, det vill säga byggandet av en ny färja 
och kringliggande infrastruktur. Arbetet re-

sulterade i att både finska och svenska sta-
ten understödde projektet, och ansökan om 
medfinansiering skickades in till EU våren 
2016. Tyvärr föll ansökan på grund av tek-
niska brister bl.a. i form av Kvarkenhamnar-
nas TEN-T status. Arbetet fortsätter med 
oförminskad styrka, och hösten 2016 inled-
des projektet MABA II, som medfinansieras 
av Botnia-Atlantica programmet. Projektet 
MABA II arbetar bland annat för att stärka 
hamnarnas TEN-T status, analysera de re-
gionala och nationella utvecklingseffekterna 
av en ny färja och förstärkt förbindelse över 
Kvarken samt utreda alternativa finansie-
ringskällor för den nya färjan. 

Verksamhet för att sänka gränshinder

Ett gränshinder definieras enligt Nordiska 
ministerrådet som ”varje hinder som omöj-
liggör, försvårar eller begränsar människors 
möjligheter att verka över de nationella grän-
serna”. 

Enligt Nordiska ministerrådets priorite-
ringar skall gränsregionerna sträva till att sän-
ka gränshinder. 

All verksamhet (projektverksamhet samt 
övrig verksamhet) som Kvarkenrådet bedri-
ver tar gränshinderarbetet i beaktande, och 
Kvarkenrådet arbetar aktivt med kartlägg-
ningar, informationsspridning och intresse-

bevakning för att minska gränshinder och/
eller effekterna av dessa i Kvarkenregionen. 

Informationsverksamhet

Kvarkenrådet anställde Johanna Häggman 
som kommunikationsansvarig från och med 
januari 2016. Under 2016 fick Kvarkenrå-
det ny layout och nya grafiska anvisningar. 
Kvarkenrådets Facebooksida togs i aktivt 
bruk och antalet följare steg snabbt. Under 
2016 fick Kvarkenrådets inlägg sammanlagt 
ca 6700 gilla-markeringar.

Kvarkenrådets hemsida kvarken.org, vars 
uppfräschade layout publicerades i december, 
besöktes 11 521 gånger. Besökarna hölls kvar 
i 2 minuter 26 sekunder i medeltal. Hem-
sidan uppdaterades kontinuerligt, både med 
nyheter om den allmänna verksamheten, 
projektverksamheten samt övriga aktuella 
händelser inom det gränsregionala samarbe-
tet. Nyheterna på hemsidan delades på Face-
book och fr.o.m. september även i Kvarken-
rådets nyhetsbrev som utkommer med ca 1,5 
månaders mellanrum. Under 2016 publicer-
ades tre nyhetsbrev och på hemsidan public-
erades sammanlagt 45 nyheter, de flesta på 
finska, svenska och engelska.

Pressen informeras om aktuella händel-
ser genom pressmeddelanden och pressin-
formationstillfällen. Även under 2016 fick 
Kvarkenrådet och dess verksamhet stor upp-

KVARKENRÅDETS VERKSAMHET

Kvarken MoS konferensens talare 21.4.2016
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märksamhet i och med projektledarskapet av 
Midway Alignment, speciellt kring ansök-
ningsprocessen av EU-medel, samt kring dis-
kussionen om framtida möjliga samverkans-
former. Pressen valde att publicera många 
fina artiklar även om projektet Spotlight 
High-Low Coasts världsarvsmeny som fram-
togs av kocken Michael Björklund för att 
uppmärksamma det gemensamma och gräns-
överskridande världsarvets 10-årsjubileum.

Intressebevakning 

Kvarkenrådet idkar intressebevakning på 
regional, nationell, nordisk samt EU-nivå, 

i frågor som är av betydelse för Kvarkenre-
gionens utveckling. Speciellt fokus läggs på 
Kvarkentrafiken, eftersom en fungerande 
trafik året om är en förutsättning för övrigt 
gränsregionalt samarbete. 

Arbete för Nordiska Ministerrådets prio-

riterade insatsområden 

Enligt Nordiska ministerrådets gränsregiona-
la strategi för åren 2013-2016 skall gränsre-
gionernas verksamhet bidra till en regionalt 
bärkraftig välfärdsutveckling, en hållbar regi-
onal utveckling i Arktis, samt stimulera grön 
tillväxt. Denna strategi ligger till grund för 

planering och genomförande av all verksam-
het som Kvarkenrådet bedriver.

Även Kvarkenrådets strategiplan för 
2014-2016, med sikte på 2020, överensstäm-
mer med Nordiska Ministerrådets övergri-
pande mål och prioriteringar för det gränsre-
gionala samarbetet.

Wasa Express. Foto: Fredrika Moliis/Wasaline.
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Kvarkenrådets projektverksamhet

Botnia-Atlantica 2014-2020

Från och med 2015 trädde INTERREG Bot-
nia-Atlantica programmet för 2014-2020 i 
kraft. Programmet har fyra prioriterade in-
satsområden: Innovation, Näringslivsutveck-
ling, Miljö samt Transport. Programområdet 
består av de tre österbottniska landskapen i 
Finland, Västerbottens och Västernorrlands 
län samt Nordanstig i Sverige, och Nordlands 
fylke i Norge. 

Kvarkenrådets projekt

Kvarkenrådet har drivit fyra egna projekt un-
der år 2016, infrastrukturprojekten E12 At-
lantica Transport, MABA och MABA II samt 
världsarvs- och turismprojektet Spotlight 
High-Low Coast. 

E12 Atlantica Transport

Projektet E12 Atlantica Transport inled-
des i januari 2016. Avsikten är att fortsätta 
det samarbete som formats under tidigare år 
bland annat i form av NLC Cooperation och 
Midway Alignment, samt att stöda utveck-
lingen av det öst-västliga stråket längs med 
E12an. Kort sagt fokuserar man på att göra 
en heltäckande analys av stråket för att samla 
in data som partnerskapet själv förvaltar och 
kan uppdatera för att utvärdera investeringar 
och framtida behov. Därtill strävar man ef-
ter att ta fram en gemensam trafikstrategi där 
man långsiktigt enas om de viktigaste samar-
betspunkterna, och slutligen utvärderar man 
dagens och alternativa samarbetsstruktu-
rer. Projektet arbetar med tre helheter, WP1 
Funktionellt transportstråk, WP2 Gräns-
överskridande infrastrukturplanering och 
WP3 Framtida samverkansstrukturer.

Under våren gick arbetet ut på att starta 
upp projektet, tillsätta organisation och för-
ankra syfte och mål hos diverse intressenter. 
En stor aktivitet var Kvarken MoS konferen-

sen i april som lockade ca 200 deltagare från 
väldens alla hörn. Temat för konferensen var 
Nordliga transportrutter och avsides belägna 
områdens position. 

Under hösten fokuserade man mer på de 
interna aktiviteterna och alla tre arbetspaket; 
Funktionellt transportstråk, Gränsöverskri-
dande infrastrukturplanering och Framtida 
samverkansformer kom igång. Detta inne-
fattade bland annat upphandlingar i form av 
processtöd och genomförande av en gränsö-
verskridande systemanalys. Analysen färdig-
ställs i början av 2017 och fungerar som en 
grund för arbetet i arbetspaket två och den 
gemensamma trafikstrategin. Parallellt med 
detta och inom ramarna för arbetspaket ett 
har projektet utfört olika piloter och case till-
sammans med näringslivet gällande gränsö-
verskridande transport- och näringslivsut-
veckling. 

Partners i projektet är Kvarkenrådet 
(Lead Part), MidtSkandia, Region Väster-
botten, Österbottens förbund, Nordland 
fylkeskommune, Vasaregionens Utveckling 
AB VASEK, Umeå kommun, Vännäs kom-
mun, Vindelns kommun, Lycksele kommun, 
Storumans kommun, Infrastruktur i Umeå 
AB INAB, Rana Utviklingsselskap AS, Rana 
kommun, Polarsirkelen Lufthavnutvikling, 
Mo i Rana Havn, Mo Industripark AS, Alas-
tahaug havnevesen KF, Helgeland Havn IKS. 
Projekttiden är 1.1.2016-31.5.2018.

Projektet finansieras med EU struk-
turfondspengar via Botnia-Atlantica-pro-
grammet, samt regional medfinansiering. 
Projektets totalbudget är 2 579 191 EUR. 
Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets fi-
nansieringsandel är 95 000 EUR. 

Midway Alignment - Botnia Atlantica 

(MABA)

MABA-projektets målsättning har varit att 
trygga det östvästliga transportstråket i Kvar-
kenregionen på lång sikt. Detta genom att ta 
fram studier, underlag och planer som krävs 
för framtida infrastruktursatsningar i stråket. 
MABA har varit ett viktigt komplement till 
Midway Alignment, och har bidragit till att 
stärka förutsättningarna för att uppnå regi-
onens gemensamma målsättning, dvs ett 
fungerande miljövänligt infrastrukturstråk i 
öst-västlig riktning. Inom projektet har man 
bl.a. tagit fram underlag för anslutning till 
TEN-T nätverket, sammanställt olika finan-
sieringsalternativ för gränsöverskridande in-
frastruktur, gjort en analys av de regionala 
och nationella ekonomiska effekterna av en 
ny färja, samt idkat intressebevakning kring 
regionens gemensamma transportfrågor. 

Projektets totalbudget har varit 230 000 
euro, och finansierats genom EU struktur-
fondspengar via Botnia-Atlantica-program-
met, samt regional finansiering från Kvar-
kenrådet/Nordiska Ministerrådet, INAB, 
Umeå kommun och Vasa stad. Kvarkenrå-
dets/Nordiska Ministerrådets finansierings-
andel i projektet har varit 30 000 euro. Pro-
jektet avslutades 30.9.2016.

Midway Alignment - Botnia Atlantica II 

(MABA II)

15.9.2016 inleddes projektet MABA II, 
vilket är en fortsättning på projektet Mid-
way Alignment –Botnia-Atlantica (MABA). 
MABA II -projektet syftar till att underlät-
ta kommande gränsöverskridande infrastruk-
turinvestering i BA-regionen genom att ta 
fram underlag för dessa. Dessutom har pro-
jektet som målsättning att på nationell och 
EU-nivå höja Kvarkenregionens status inom 
gränsöverskridande transportfrågor, och 
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Projektet E12 Atlantica Transports partnerskap bestående av finska, svenska och norska representanter samlades 2016 bl.a. i Lyckse-
le. Mötets tema var gränsöverskridande systemanalys av E12-korridoren och dagen innehöll flera gruppdiskussioner. På bild Jeanette 
Kjellberg Cerum/Umeå universitet, Johnny Holmgren NLC Storuman, Emmy Sundin Näringslivsservice/Umeå kommun, Trond Ny-
gård Alstahaug havnevesen KF, Markus Rönnblom Kvarken Ports

mera specifikt arbeta för att lösa problemati-
ken kring Kvarkenhamnarnas TEN-T status 
och regionens anknytning till TEN-T Core 
nätverket. 

Regionens gemensamma storsatsning 
kring att trygga kommunikationerna över 
Kvarken på lång sikt genom en ny färja för 
Kvarkentrafikens behov och uppdatering av 
den kringliggande infrastrukturen skapar 
förutsättningar för en integrerad välmående 
region. Färjetrafikens stora betydelse för nä-
ringslivet, turismen, samhörigheten och hela 
regionens konkurrenskraft kan inte nog un-
derstrykas. Regionens gemensamma målsätt-
ning är en uppgraderad året runt fungerande 
pålitlig gods- och persontrafik över Kvarken. 
Detta gynnar utvecklingen av två nationellt 
starka regioner, näringslivet, miljön, utbild-
ningen och det kulturella och sociala utbytet 
länderna emellan.

MABA II projektets mål är att det vid 
slutet av projekttiden skall finnas väl un-
derbyggda underlag, utredningar och ana-
lyser för att processen kring att utveckla det 
öst-västliga transportstråkets centrala länk 
skall kunna gå framåt, och att myndighe-
ter på regional, nationell och EU nivå skall 
kunna fatta beslut om vidare åtgärder och 
finansiering.

Projektets totalbudget är 827 500 euro, 
och finansieras genom EU strukturfonds-
pengar via Botnia-Atlantica-programmet, 
samt regional finansiering från Kvarkenrå-
det/Nordiska Ministerrådet, INAB, Umeå 
kommun, Region Västerbotten, Vasa stad, 
VASEK och Österbottens förbund. Kvar-
kenrådets/Nordiska Ministerrådets finansie-
ringsandel i projektet är 30 000 euro. Projek-
tet pågår 15.9.2016-31.12.2018.

Spotlight High-Low Coast

Det gränsöverskridande Botnia-Atlantica 
projektet Spotlight High-Low Coast med 
fokus på världsarvet och turismen har som 
uppgift att ta fram produktpaket och mark-
nadsföringsmaterial för att attrahera fler be-
sökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/
Kvarkens skärgård och dess närregioner på 
ett hållbart sätt.

De första gemensamma produktpake-
ten baserade på aktiviteter med olika teman 
togs gemensamt fram under året. Paketen går 
under beteckningarna Upplevelser, Smaker, 
Kultur och hantverk. Dessa presenterades 
för utländska researrangörer i april vid Vi-
sit Swedens evenemang Swedish Workshop 
i Jönköping. Många av researrangörerna var 
mycket intresserade av kombinationen av två 

nordiska länder, en resa över havet och pro-
dukter med naturupplevelser i fokus. Det po-
sitiva mottagande hos köparna stärkte tron 
på att Höga Kusten och Kvarkens skärgård 
med kvalitetsstämpeln Unescos världsnatur-
arv tillsammans med Umeåregionen är ett 
koncept med potential för export. 

Under försommaren installerades en in-
formationsvägg, som projektet tagit fram, 
ombord på Wasalines färja. Syftet med väg-
gen är att sprida information om världsarvet 
och våra tre regioner genom den film som 
spelas upp på väggen.   

Tartar på öring från Bergö med sikrom 
från Ritgrund och Västerbottensostkräm – så 
lockande låter förrätten i Världsarvsmenyn 
som skapats av stjärnkocken Michael Björk-
lund, på uppdrag av Spotlight. Menyn ser-
verades ombord på Wasa Express à la car-
te-restaurang i september-oktober med stor 
framgång och efterfrågan. En unik kom-
bination av smaker från Höga Kusten och 
Kvarkens skärgård förenas i menyn som ta-
gits fram för att uppmärksamma världsarvets 
10-årsjubileum. Att lansera menyn ombord 
var ett naturligt val eftersom projektet jobbar 
med gränsöverskridande frågor. Att man val-
de den åländske kocken Michael Björklund 
för uppdraget föll sig också naturligt med 
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tanke på hans meriter som Årets kock i både 
Sverige och Finland samt hans femte place-
ring i kocktävlingen Bocuse d’Or. Michael är 
dessutom välbekant i båda länderna tack vare 
sina gästspel i TV. Michael själv nämner sin 
förkärlek för regionen och dess fina råvaror 
som en orsak till att han åtog sig uppdraget. 
Världsarvsmenyn fick väldigt stor genom-
slagskraft i media.

KVARKENRÅDETS VERKSAMHET

Världsarvsmenyn pre-
senteras av Wasa Express 
befälhavare Johannes 
Sjöholm, projektledare 
Marianne Sjöström och 
kocken Michael Björk-
lund. Foto: Anna Sand

Projektet Spotlight High-Low Coast tog i samarbete med kocken Michael Björklund fram en gränsöverskridande världsarvsmeny. Foto: Anna Sand

Under året har projektet deltagit vid oli-
ka seminarier och minimässor för att sprida 
information om projektet och dess syften. 
Projektpersonalen har också besökt världsar-
vet Vegaöarna i Norge för att inhämta infor-
mation och kunskap från ett världsarv som 
utmärkt sig som hållbar destination. För mer 
information se kvarken.org.

Projektets totalbudget är 750 000 euro, 
och finansieras genom EU strukturfonds-

pengar via Botnia-Atlantica-programmet, 
samt regional finansiering från Kvarkenrå-
det/Nordiska Ministerrådet, Höga Kusten 
Destinationsutveckling AB, Länsstyrelsen 
i Västernorrland, Landstinget i Västernorr-
land, Umeå kommun, VASEK, Österbottens 
förbund, Visit Vasa och Världsarvet i Kvar-
ken r.f. Kvarkenrådets/Nordiska Ministerrå-
dets finansieringsandel i projektet är 60 000 
EUR.
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NSB CoRe

NSB CoRe

Östersjöprojektet NSB CoRe projektet syftar 
till att förbättra tillgängligheten i Östersjö-
området för gods- och persontrafik. Projek-
tet bidrar till EU:s TEN-T transportinfra-
strukturpolitik genom att sammanbinda och 
utveckla TEN-T CoRe stamnätet i Öster-
sjöregionen med lokala och regionala tillfart-
svägar.  

För Kvarkenregionens del innebär pro-
jektet starkare anknytning till TEN-T CoRe 
stamnätet, vilket är viktigt med tanke på 
framtida infrastrukturinvesteringar i regio-
nen. 

Projektet leds av Nyland förbund, och 
har 16 samarbetspartners i Finland, Estland, 
Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Pro-
jektet pågår 2016-2018, och totalbudgeten 
är 3,3 miljoner EUR. Kvarkenrådets finan-
sieringsandel är 36 300 EUR.

Projektet Bioraff Botnia utvecklar bioraf-
finaderilösningar för regionens industri 
och nyttjar restprodukter från skogsindu-
strier, skogsbruk och biprodukter för att 
ta fram nya produkter, kemikalier och 
material.

Bioraff Botnia

Botnia-Atlanticaprojektet Bioraff Botnia ut-
vecklar bioraffinaderilösningar för befintliga 
och nya industrier inom programområdet 
och nyttjar restprodukter från skogsindu-
strier, skogsbruk och biprodukter för att ta 
fram nya produkter, kemikalier och materi-
al. Projektet vill se nya industrier som produ-
cerar produkter och material från skogsråva-
ra växa fram, samt ge förutsättningar för att 
stärka företag i den hårdnande konkurrensen 
genom att göra fler och mer lönsamma pro-
dukter med samma mängd vedråvara som 
används idag. Sammantaget avser projektet 

att utveckla bioraffinaderier eller bioraffina-
derilösningar för befintliga och nya industri-
er inom programområdet. Dessa lösningar 
innefattar även nystart av innovativa företag 
inom produktion, forskning och tjänster.

Projektet inleddes 1.5.2015, och pågår 
fram till 30.4.2018. Projektet är ett samarbe-
te mellan SP Processum AB i Örnsköldsvik, 
Yrkeshögskolan Centria samt Chydenius ins-
titutet i Karleby. Projektet har en totalbudget 
på 1 457 785 EUR. Kvarkenrådet finansierar 
projektet med 20 000 EUR.

Kvarkenrådet deltar i och finansierar 
följande projekt som ägs/drivs av andra 
parter:
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2148670-8

Resultaträkning 01.01.2016 - 31.12.2016

Ordinarie verksamhet 2016 eur 2015 eur
 Intäkter
  Verksamhetsintäkter  12 000,00  17 100,00
  Projektintäkter  433 208,59  620 697,58
  Andra projektintäkter  60 736,94  288 015,05
  Övriga intäkter 1 518,85  2 804,55
 Summa intäkter  507 464,38  928 617,18

 Kostnader
  Personalkostnader  -323 584,94  -260 721,77
  Avskrivningar  -5 366,59  -7 155,46
  Övriga kostnader
  Inventarieutgifter -7 284,16  -19 927,64
  Övriga personalkostnader  -19 872,93  -15 153,80
  Hyror -44 379,09  -33 478,86
  Verksamhetsutrymme -14 570,28  -10 898,12
  Marknadsföring/information  -23 272,00  -25 747,32
  Representation  -6 597,39  -2 778,80
  Resekostnader -87 683,71  -55 359,36
  Kontor och administration  -19 448,19  -22 449,65
  Köpta tjänster  -235 020,60  -68 260,36
  Försäkringar  -748,05  -696,53
  Serviceavgifter -513,99  -380,96
  Verksamhetens övriga utgifter  28 707,16  -490 777,62
  Summa övriga kostnader  -430 683,23  -745 909,02
 Summa kostnader -759 634,76  -1 013 786,25

Överskott/underskott  -252 170,38  -85 169,07

Tillförda medel
 Intäkter
  Medlemsavgifter 180 800,00  180 900,00
 Summa intäkter  180 800,00  180 900,00
Summa tillförda medel 180 800,00  180 900,00

Överskott/underskott  -71 370,38  95 730,93

Investerings- och finansieringsverksamhet
 Intäkter
  Ränteintäkter  1 583,63  4 621,38
 Summa intäkter  1 583,63  4 621,38
 Kostnader
  Finansierings/räntekostnader -1 666,74  -1 073,65
 Summa kostnader  -1 666,74  -1 073,65
Summa investerings- och finansieringsverksamhet  -83,11 3 547,73

Överskott/underskott  -71 453,49  99 278,66

Periodens resultat -71 453,49 99 278,66

Periodens överkott/underskott -71 453,49 99 278,66
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Balansräkning 31.12.2016

Aktiva    2016 eur 2015 eur

 Bestående aktiva
  Materiella tillgångar
   Maskiner och inventarier 16 099,73 21 466,32
  Summa materiella tillgångar 16 099,73 21 466,32

 Placeringar
  Övriga aktier 2 825,56 2 825,56
 Summa placeringar 2 825,56 2 825,56

Summa bestående aktiva  18 925,29 24 291,88

Rörliga aktiva

 Långfristiga fordringar
  Övriga fordringar 3 393,00 3 393,00
 Summa långfristiga fordringar 3 393,00 3 393,00

 Kortfristiga fordringar
  Försäljningsfordringar 49 117,90 56 567,76
  Övriga fordringar 42 236,94 0,00
  Resultatregleringar 117 858,44 160 284,00
 Summa kortfristiga fordringar 209 213,28 216 851,76

 Kassa och banktillgodohavanden 818 775,04 990 740,29

 Summa rörliga aktiva 1 031 381,32 1 210 985,05
Aktiva tillsammans 1 050 306,61 1 235 276,93

Passiva    2016 eur 2015 eur

 Eget kapital

  Verksamhetens kapital 1 059 091,81 959 813,15

  Räkenskapsperiodens resultat -71 453,49 99 278,66

Summa eget kapital 987 638,32 1 059 091,81

Främmande kapital

 Kortfristigt främ. kapital
  Erhållna förskott 12 087,61 80 921,00
  Leverantörskulder 2 441,11 0,00
  Övriga skulder 7 383,45 7 351,42
  Resultatregleringar 40 756,12 87 912,70
 Summa kortfristigt främ. kapital 62 668,29 176 185,12

 Summa främmande kapital 62 668,29 176 185,12

Passiva tillsammans 1 050 306,61 1 235 276,93
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Kiitos hyvästä
yhteistyöstä

Tack för gott
samarbete

Nordingrå. Foto: Tuija Warén


