
ÅRSBERÄTTELSE 2018



Tammerfors

HelsingforsSverige

Norge

2 3

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 Kvarken regionen.  Kvarkenrådet

är ett av Nordiska  ministerrådets 
offi  ciella gränsregionala  samarbetsorgan. 

Kvarkenrådets verksamhetsområde 
kallas Kvarkenregionen.

FÖRENINGENS 
SYFTE ÄR:
• att främja integrationen inom regionen; 

• att främja samverkan över Kvarken mellan såväl off entliga 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
FI-65230 Vasa
www.kvarken.org
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ORGANISATION MEDLEMMAR

Föreningens huvudmedlemmar:

Österbottens förbund

Södra Österbottens förbund

Mellersta Österbottens förbund

Vasa stad

Seinäjoki stad

Karleby stad

Staden Jakobstad

Region Västerbotten

Örnsköldsviks kommunPERSONAL

Direktör Mathias Lindström

Ekonomiansvarig Maria Snickars

Utvecklingschef Susanna Ehrs

PROJEKTPERSONAL
Kommunikationsansvarig 
Johanna Häggman

Projektledare Marianne Sjöström 

Kansli på Gerbyvägen 18 i Vasa.

SVERIGE

ORDINARIE ERSÄTTARE
Lennart Holmlund, Regionförbundet Västerbotten, 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

FINLAND

ORDINARIE ERSÄTTARE
Joakim Strand, Vasa stad, vice ordf. Tomas Häyry

Kaj Suomela, Österbottens förbund Mikaela Björklund

Asko Peltola, Södra Österbottens förbund Marjatta Eväsoja

Stina Mattila, Karleby stad Roy Sabel

Erkki Välimäki, Seinäjoki stad Jaana Hurme

Kajsa Kouvo, Mellersta Österbottens förbund Jukka Ylikarjula

ÅRSMÖTE
Kvarkenrådet rf:s årsmöte hölls 21 maj i Umeå. Vid års mötet behandlades stadge enliga 
 ärenden. På mötet  beslöts att inleda arbetet med att ombilda gräns kommittén Kvarken-
rådet från registrerad förening till en ny organisationsform, EGTS (Europeisk gruppering 
för territoriellt samarbete, EGTC på  engelska).

STYRELSEN 
Styrelsen har haft fyra möten år 2018, 19  februari i Vasa, 21 maj i Umeå, 10 oktober som 
telefonmöte samt 4  december i Vasa.

Övriga medlemmar:

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Finsk-svenska handelskammaren

Föreningen Norden i Västerbotten

Företagarna i Västerbotten

Kaskö stad

Kauhava stad

Kramfors kommun

Kristinestads stad

Kronoby kommun 

Kurikka stad 

Larsmo kommun

Lycksele kommun

NTM-centralen i Södra Österbotten

Nykarleby stad

Pedersöre kommun

Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten rf

Storumans kommun

Suomen Sininen Tie ry

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Umeå kommun

Vasa universitet

Vilhelmina kommun

Västerbottens handelskammare

Österbottens fi skarförbund

Österbottens handelskammare

STYRELSE 2018 

REVISORER
Ordinarie revisor Benita Öling, CGR och revisors suppleant Ernst&Young.
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DIREKTÖRENS HÄLSNING

DIREKTÖRENS HÄLSNING

Vi kan med tillfredsställelse konstatera att den reguljära färje-
trafi ken mellan Finland och Sverige över Kvarken får en fortsätt-
ning. Finansieringen av färjan är ordnad, planerna är i skick och 
beställningen är undertecknad. Nu blir visionen verklighet. Denna 
världens nordligaste färja i reguljärtrafi k året runt, mellan Vasa 
och Umeå, möjliggör fortsatt gränsregional samverkan, transport 
av passagerare och gods mellan länderna, öppnar mångsidiga 
trafi knät vidare från hamnarna och möjliggör nya samarbets-
former i Kvarkenregionen.

Vi har sedan år 2011, tillsammans med regionens aktörer, 
 arbetat mycket intensivt och långsiktigt för att nå detta mål. Då 
aktualiserades färjetrafi ken och blev Kvarkenrådets viktigaste 
mission i samband med att rederiet RG-line ansökte om kon-
kurs. I själva verket sammanställde dåvarande trafi kminister 
Merja  Kyllönen redan följande dag en arbetsgrupp, med syftet 
att utarbeta en strategi för att trygga färjetrafi ken över Kvarken. 
Strategin färdigställdes år 2012, och i den konstaterades att färje-
trafi ken mellan Vasa och Umeå samt utvecklingen av den skulle 
ses som en del av en större helhet, nämligen trafi kinfrastrukturen 
för  Europaväg 12. En viktig del av denna helhet var ett fartyg som 

skulle vara  skräddarsytt för behoven i Kvarkenregionen, miljö-
vänligt och klara isiga förhållanden.

En stor del av arbetet för utvecklingen av Kvarkentrafi ken 
har utförts som en del av Kvarkenrådets olika projekt, av vilka 
det mest kända är Midway Alignment of the Bothnian Corridor. 
Projektet placerade Kvarken på kartan en gång för alla, även i 
 Europeiska unionen, men också fl era projekt som har fått EU:s 
Interreg- fi nansiering, som t.ex. MABA I och MABA II, har varit 
betydelse fulla. Alla dessa har bidragit till att utvecklingsarbetet 
har framskridit i enlighet med strategin. Även tidsmässigt har vi 
avancerat med god fart, trots att resan har bjudit på både med- 
och motgångar. Jag känner stolthet över att vi med vårt utmärkta 
gränsregionala samarbete, tillsammans med tjänstemän, politi-
ker och företagare samt den privata och off entliga sektorn, har 
åstadkommit någonting stort. Tack till alla medverkande!

Målen i den ovan nämnda strategin håller alltså på att för-
verkligas, och Kvarkenrådet har startat förberedelserna inför 
följande fas. Samarbetet mellan de österbottniska landskapen, 
 Västerbotten och Örnsköldsvik har framskridit så långt att vi upp-
lever att vi har vuxit ur vår nuvarande ”föreningskostym”. Därför 

har vi på uppdrag av Kvarkenrådets styrelse inlett processen med 
att ändra Kvarkenrådets juridiska form från registrerad  förening 
till EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete, eng. 
EGTC, European Grouping of Territorial Cooperation). Målet är 
att Kvarkenrådets årsmöte i maj 2019 ska kunna ta beslut om 
 grundandet av Kvarkenrådet EGTS.

EGTS har skapats för att underlätta gränsregional sam verkan 
mellan EU:s medlemsstater och deras regionala och lokala 
 myndigheter. I samband med EGTS får det långvariga sam arbetet 
i Kvarkenregionen en värdig status, starkare ställning såväl i 
Norden som i Europa, synlighet, bättre förutsättningar för starkt 
gränsregionalt samarbete och bättre fi nansieringsmöjligheter. 
Målet är också att utvidga Kvarkenrådets verksamhet så att det 
lockar kommunerna i området att bli medlemmar.

Jag är övertygad om att vi i samband med beslutet om EGTS 
tar ett stort steg in i framtiden.

I samband med att fartyget blir verklighet lägger vi även i  fråga 
om intressebevakningen fokus på andra frågor, bl.a. på övriga 
trafi kformer (fl ygförbindelser, väg- och järnvägsnät) och  fortsätter 
utvecklingen av turismen, till exempel genom det konkurrens-
stärkande projektet Destination Kvarken. Vi har dessutom fått 

 förfrågan om att delta i fl era projekt inom Östersjöprogrammet. För 
två av dessa är förberedelserna under arbete, men projektet BSR 
ACCESS, med fokus på distribution och vidareförädling av  resultat 
och rapporter för projekt som är slutförda eller på slut rakan, har 
startat. Detta treåriga ”project platform”-projekt  möjliggör en ny 
typ av genomslagskraft, eftersom projekten får strategisk synlig-
het bland EU:s beslutsfattare och intressentgrupper. Det här är 
ett bevis på att vi i regionen har uträttat viktigt arbete, som har 
mervärde också i övriga Europa. Även tidpunkten är den rätta, och 
övergångsperioden från säkerställandet av transportförbindelsen 
till dessa nya uppgifter har hittills varit väldigt lyckad.

Framåt – tillsammans!

Mathias Lindström
Direktör, Kvarkenrådet rf
Vasa 25.1.2019
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ORDFÖRANDENS 
HÄLSNING

Det gångna året har varit ett bra år för Kvarkensamarbetet. Vid 
årsmötet i maj 2018 fattade vi det historiska beslutet att om bilda 
Kvarkenrådet från registrerad förening till EGTS. Under hösten 
2018 kom beslutet om fi nska statens utlovade ekonomiska stöd 
till Kvarkenfärjan, och både Umeå kommun och Vasa stad beslöt 
om att gå i borgen för den nya färjan.

Beslutet att ombilda Kvarkenrådet rf till Kvarkenrådet EGTS 
var ett resultat av fl era års intensiva diskussioner, och med  detta 
 beslut vill vi stärka samarbetet i Kvarkenregionen genom att  skapa 
ett tyngre organ som kan få större genomslagskraft i  Norden och 
i Europa. Vi vill att man ska lyssna på oss i Stockholm, Helsingfors 
och Bryssel!

När Kvarkenrådet grundades år 1972 var grundtanken att 
 stärka den regionala samhörigheten i Kvarkenregionen och att 
stöda kommunernas och andra organisationers kontakter med 
motsvarande organ i grannlandet. Det här uppdraget gäller fort-
farande, och kommer att ligga till grund för verksamheten inom 
Kvarkenrådet EGTS. Under ombildningsprocessen ser vi på  olika 
modeller för hur Kvarkenrådet EGTS ska arbeta, t.ex. genom 
 utskott, och hur kommunerna i Kvarkenregionen eff ektivare än 
tidigare kan engageras i det gränsöverskridande samarbetet.

Inom Kvarkenregionen fi nns idag ett stort intresse för sam arbete 
över gränserna, och de geografi ska avstånden är inget  hinder för 
samarbetsviljan. Engagemanget för gränsöver skridande sam-
arbete är starkt, både bland myndigheterna, företagen och vanligt 
folk. Detta engagemang ska vi ta vara på. Jag har många gånger 
påpekat vikten av det folkliga samarbetet, som är grunden för att 
vi ska kunna arbeta tillsammans i Kvarkenregionen. När den nya 
färjan nu är beställd och kommer att börja byggas, är det dags att 
vi gör en satsning på att utveckla det folkliga samarbetet, både 

bland ungdomar, pensionärer, olika föreningar etc.
Speciellt glädjande med tanke på allt samarbete i Kvarken-

regionen är att Europaparlamentet satte stopp för EU- 
kommissionens förslag som hade försvårat samarbetet över 
 Kvarken och andra havsgränser inom unionen. Enligt förslaget 
skulle landgränser favoriseras fram om havsgränser, vilket par-
lamentet alltså inte godkänner. Allting tyder på att det gräns-
överskridande samarbetet över havsgränser, som genom tiderna 
möjliggjort att fi nansiera utvecklingsprojekt i Kvarkenregionen 
med miljontals euro, får en fortsättning med möjlighet att bygga 
vidare på samarbetet och ta vara på alla synergieff ekter då färjan 
kommer. Hur detta kommer att organiseras nationellt och regio-
nalt är dock ännu oklart och här behövs ett aktivt grepp tas från 
regionerna och från Kvarkenrådets sida.

Vi är glada för det som åstadkommits. Kvarkenrådet har varit en 
viktig medspelare med olika projekt för att få en ny modern färja 
på plats och lagarbetet i regionen har lett till unika resultat. För att 
nå ytterligare framgång önskar jag som ordförande att våra med-
lemmar i ännu högre grad engagerar sig i den utvecklingsfas vi är 
inne i. Medlemmarnas krav på styrelsen spelar en viktig roll för att 
vi skall kunna ta vara på alla synergieff ekter och uppnå  ytterligare 
framgång. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till Kvarkenrådets för-
troendevalda, medlemmar och övriga samarbetspartners, samt 
personal för deras värdefulla insatser för Kvarkensamarbetet 
 under det gångna året.

Lennart Holmlund
Styrelseordförande 
Kvarkenrådet rf

KVARKENRÅDETS BASVERKSAMHET
Kvarkenrådets basverksamhet är att främja gränsregionalt 
 samarbete. Detta görs bl.a. genom att sammankalla och starta 
upp olika samarbetsprojekt eller samarbetsstrukturer, genom 
att hyra ut simultantolkningsanläggningar, genom informations-
verksamhet och genom att utöva  intressebevakning.

Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets  offi  ciella 
gränsregionala organ. Kontakten till Nordiska Minister rådet är 
 regelbunden.

KVARKENRÅDETS STRATEGI
Enligt stadgarna för Kvarkenrådet rf §11 skall för föreningens 
verksamhet fi nnas en 3-årig strategiplan som fastställs av ordi-
narie föreningsmöte och en 1-årig handlingsplan som fastställs 
av  styrelsen. Planerna skall i så stor  utsträckning som möjligt 
harmoniseras med respektive  regions egna utvecklingsplaner 
 beträff ande gräns regionala strategier, samt vara i överens-
stämmelse med Nordiska ministerrådets övergripande mål 
och prioriteringar för det gränsregionala samarbetet. De stöd-
berättigade aktiviteter för gränsregionalt samarbete som fast-
ställs av EU skall även beaktas i planerna.

Kvarkenrådets strategiplan för 2018–2020, med  sikte på 
2025, antogs vid årsmötet 21 maj 2018. Strategin är utformad av 
landskapsråd Olav Jern i samarbete med Kvarkenrådets personal, 
och är baserad på en omfattande intervjurunda bland Kvarken-
rådets medlemmar och  övriga intressenter. Strategin består av en 
grundlig omvärlds analys, samt tre huvudsakliga teman:

- Kvarkenregionen – en aktiv region i det europeiska
  och nordiska nätverket

- Kvarkenregionen – innovativ välfärd

- Kvarkenregionen – samhörighet genom grannskap.

En viktig del av den nya strategin är Kvarkenrådets ombildande 
till EGTS.

KVARKENRÅDET EGTS
Den 21 maj 2018 fattade Kvarkenrådets årsmöte det   historiska 
beslutet att ombilda Kvarkenrådet rf till Kvarkenrådet EGTS. EGTS 
står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, och är 
EU:s eget juridiska instrument för gränsöverskridande sam-
verkan. EGTS är ett starkt och tydligt redskap, specifi kt anpassat 
för gränsöverskridande samverkan i Europa. Det fi nns idag ca 55 
etablerade EGTS, och fl er är under bildande. Kvarkenrådet EGTS 

skulle bli det första helnordiska EGTS området.
Kvarkenrådets styrelse fungerar som beredningsgrupp för 

EGTS processen, och enligt uppdrag av styrelsen har kansliet 
 under hösten 2018 inlett arbetet med att ändra den juridiska 
formen för Kvarkenrådet från registrerad förening till EGTS, och 
att justera Kvarkenrådets nuvarande stadgar så att de är lämp-
liga för EGTS. Under arbetet med EGTS processen analyserar man 
 Kvarkenrådets uppgifter, baserat på medlemmarnas behov och 
önskningar, och man ser på olika modeller för hur Kvarkenrådet 
EGTS kunde arbeta, t.ex. genom utskott. Man ser också på hur 
kommunerna i Kvarkenregionen eff ektivare än tidigare  kunde 
 engageras i det gränsöverskridande samarbetet, och öppnar 
även upp för möjligheten att ta in norska medlemmar i framtiden. 
 Kvarkenrådets kansli har haft mycket god hjälp av landskaps-
råd Olav Jern i detta arbete. Målsättningen är att Kvarkenrådets 
årsmöte i maj 2019 skall kunna fatta beslut om grundande av 
 Kvarkenrådet EGTS.

Med Kvarkenrådet EGTS kommer Kvarkenregionen att få 
ett tyngre organ för att koordinera utvecklingen i regionen och 
 gemensamt driva viktiga frågor på nationell, nordisk och EU-nivå. 
Bildandet av ett EGTS kommer att ge större synlighet och genom-
slagskraft för det viktiga gränsöverskridande samarbete som 
 pågår i Kvarkenregionen.

ASSOCIATION OF EUROPEAN BORDER REGIONS AEBR
Europeiskt perspektiv har erhållits genom del tagandet i Associ-
ation of European Border  Regions (AEBR), som är en intresseor-
ganisation för europeiska gränsregioner. AEBR arbetar bl.a. med 
intressebevakning, erfarenhetsutbyte och information. Kvarken-
rådet delar medlemskapet i AEBR med MidtSkandia, vilket mins-
kar arbetsbördan och kostnaderna.

EUROPEAN STRAITS INITIATIVE ESI
Kvarkenrådet är medlem i nätverket European Straits  Initiative 
ESI, ett partnerskap bestå ende av europeiska regioner som 
 angränsar till sund. Nätverkets syfte är att sätta fokus på de 
 europeiska  sunden och deras specialbehov och att bevaka deras 
intressen på EU-nivå, samt att utveckla uppkomsten av olika sam-
arbetsprojekt samt främja samarbete mellan sunden för ekono-
misk utveckling, miljöskydd, trafi k och logistik, kultursamarbete 
och turism.

8
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KVARKENTRAFIKEN
Trafi ken över Kvarken är en av Kvarkenrådets kärn-
frågor och organisationen har genom all sin verksam-
het strävat efter att trygga och ut veckla kommunikatio-
nerna inom Kvarken regionen. Kvarkenstråket mellan 
Vasa och Umeå  förenar mycket mera än två grann-
städer. Färje förbindelsen över Kvarken är en  viktig del 
av det stråk som sträcker sig från Norges nordligaste 
hamnstäder i väst till Ryssland och  Baltikum i öst. Att 
upprätthålla och utveckla denna rutt är viktigt för de 
företag som verkar 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 för-
valtning. Inom projektet MABA II arbetar man bland 
annat för att stärka Kvarkenhamnarnas TEN-T status, 
analysera de regionala och nationella utvecklings-
eff ekterna av en ny färja och förstärkt förbindelse över 
Kvarken samt undersökt alternativa fi nansierings-
källor för den nya färjan. 

Under år 2018 har arbetet för att uppgradera och 
säkra Kvarkentrafi ken på längre sikt, genom en ny 
innovativ färja specialanpassad för regionens behov, 

tagit fl era stora steg framåt som genast efter års skiftet 
2019 ledde till beställning av den nya färjan. Som 
ett resultat av det långsiktiga medvetna arbete som 
 utförts under fl era års tid har man kunnat säkra både 
den nationella och den regionala fi nansieringen för 
färjeprojektet, och även uppnått en överens kommelse 
med Europeiska investeringsbanken EIB om fördel-
aktiga lån. 

VERKSAMHET FÖR ATT SÄNKA 
 GRÄNSHINDER
Ett gränshinder defi nieras enligt Nordiska minister-
rådet som ”varje hinder som omöjliggör, försvårar eller 
begränsar människors möjligheter att verka över de 
nationella gränserna”.

Enligt Nordiska ministerrådets prioriteringar skall 
gränsregionerna sträva till att sänka gränshinder.

All verksamhet (projektverksamhet samt övrig 
verksamhet) som Kvarkenrådet bedriver tar gräns-
hinderarbetet i beaktande, och Kvarkenrådet arbetar 
aktivt med kartläggningar, informationsspridning och 
intresse bevakning för att minska gränshinder och/ 
eller eff ekterna av dessa i Kvarkenregionen.

REGIONALPOLITISKA TEMAGRUPPER
Gränskommittén Kvarkenrådet ingår i  Nordiska 
minister rådets regionalpolitiska temagrupp för 
 Hållbara städer och stadsutveckling, deltar aktivt 
i gruppens möten och inkommer med material. 
Inom ramen för temagruppens arbete har tre gräns-
kommittéer, Kvarkenrådet, Östfold-Bohuslän och 
Greater Copenhagen, i samarbete med Nordregio 
 påbörjat arbetet med ett studieprojekt kring gräns-
överskridande transporters påverkan på hållbara 
städer och urban utveckling, TRIBORDER. Studien 
genomförs i form av tre gränsregionala case:

• en uppgraderad färjeförbindelse mellan 
Umeå och Vasa

• en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo 
och  Stockholm

• förbättrat gränsöverskridande kollektivtrafi k-
system i  Greater Copenhagen regionen.

Kvarkenrådets 
 ordförande 

 Lennart  Holmlund 
och direktör 

Mathias Lindström 
var nöjda med 

beslutet att arbetet 
med att ombilda 

Kvarkenrådet från 
registrerad förening 

till ett EGTS kan 
påbörjas.

KVARKENRÅDETS BASVERKSAMHET 2018
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SLUTKONFERENSEN FÖR E12  ATLANTICA 
 TRANSPORT
Interreg-projektet E12 Atlantica Transport, som fi nansierats via 
Botnia Atlantica-programmet, nådde sin kulmen under en två 
 dagar lång slutkonferens i Vasa den 14–15 mars 2018. Konfe-
rensen ”En gränslös framtid” förmedlade projektets resultat som 
syftar till att stärka samverkan, minska gränshinder samt vidare-
utveckla den öst-västliga transportkorridoren längs E12. Privata, 
off entliga, nordiska och internationella deltagare tog del av pro-
jektets resultat som möjliggör nästa steg inom det gränsöver-
skridande samarbetet mellan aktörerna längs E12- korridoren, 
som löper från Österbotten i Finland genom Västerbotten i 
 Sverige och vidare till Nordland vid den norska Atlantkusten. Även 
 framtida utmaningar och prioriteringar för ett av Europas mest ut-
vecklade internationella partnerskap och vägen mot den gemen-
samma visionen, Ett gränslöst transportsystem från öst till väst, 
för alla! diskuterades.

NORDISKA TRANSPORTARBETSGRUPPEN
De nordiska gränskommittéerna har tagit initiativ till att bilda en 
informell nordisk transportarbetsgrupp. Gruppen har bl.a. tagit 
fram material kring gränsöverskridande transporter och pågåen-
de samt kommande gränsöverskridande infrastrukturinvestering-
ar i Norden, som ligger till grund för Nordregios karta över Nordens 
transportinfrastruktur. Kvarkenrådet och övriga gränskommittéer 
har deltagit i möten och bidragit med inspel under år 2018.

INFORMATIONSSPRIDNING OCH SYNLIGHET
Information om Kvarkenrådets arbete har delats i samband med 
ett stort antal möten och seminarier. Förutom informations-
spridning i samband med möten består kärnan i informations-
arbetet av informationsmaterial, artiklar, nyheter och pressmed-
delanden som publiceras på webbplatsen kvarken.org, delas via 
Kvarkenrådets Facebooksida och nyhetsbrev, ibland även via 
Twitter och vid behov per e-post. Utöver detta har vi inom projek-
ten som Kvarkenrådet handhar tagit fram material av olika slag, 
t.ex. E12 Atlantica Transports sammanfattande broschyr och i 

samtliga framkommer Kvarkenrådets roll i sammanhanget.
Under 2018 har Kvarkenrådet publicerat 3 nyhetsbrev med om-

fattande material om verksamheten. Därtill har fl era utskick sänts 
i samband med seminarier. Vid slutet av 2018 hade nyhetsbrevet 
500 prenumeranter och Facebooksidan 1 178 följare. 

År 2018 besöktes webbsidan kvarken.org av 10 361 användare, 
vilket är en ökning med 37,36% jämfört med 2017.  Besöken  varade 
2 minuter 1 sekund vilket innebär en sänkning med 23,30% från 
2 minuter 37 sekunder året innan. De återkommande besökarna 
stannade på sidan i genomsnitt 5 minuter. Den mest populära 
sidan bland besökarna var Kvarken Short Cut Systems samman-
fattning om broar och tunnlar i Europa. Även den allmänna infor-
mationen om Kvarkenrådet, de pågående projekten E12 Atlantica 
Transport, Spotlight High-Low Coast och Destination Kvarken samt 
artiklarna om jubileumsseminariet ombord och summeringen av 
projektet E12 Atlantica Transports slutkonferens var populära.

INTRESSEBEVAKNING
Kvarkenrådet idkar intressebevakning på regional, nationell, 
 nordisk samt EU-nivå, i frågor som är av betydelse för Kvarken-
regionens utveckling. Speciellt fokus läggs på Kvarkentrafi ken, 
eftersom en fungerande trafi k året om är en förutsättning för övrigt 
gränsregionalt samarbete.

ARBETE FÖR NORDISKA MINISTERRÅDETS 
 PRIORITERADE INSATSOMRÅDEN
Enligt Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för regional ut-
veckling och planering 2017–2020 skall  gränsregionernas verk-
samhet bidra till:

- hållbar landsbygdsutveckling

- innovativa och resilienta regioner

-hållbara städer och stadsutveckling

Denna strategi ligger till grund för planering och genomförande av 
all verksamhet som Kvarkenrådet bedriver. 

KVARKENRÅDETS BASVERKSAMHET 2018
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KVARKENRÅDETS 
 PROJEKTVERKSAMHET

BOTNIA-ATLANTICA 2014–2020
Från och med 2015 trädde INTERREG Botnia-Atlantica programmet för 2014–2020 i kraft. Pro-
grammet har fyra prioriterade insatsområden: Innovation, Näringslivsutveckling, 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 under år 2018, infrastrukturprojekten E12 Atlantica 
 Transport och MABA II samt turismutvecklingsprojekten Spotlight High-Low Coast och Destination 
Kvarken. Utöver dessa har Kvarkenrådet medfi nansierat och arbetat aktivt i två projekt som ägs av 
andra parter samt medfi nansierat tre projekt.

E12 ATLANTICA TRANSPORT
E12 Atlantica Transport har skapat verktyg för framtida samverkan inom transport- och infrastruktur-
utveckling. Syftet har varit att minska gränshinder, stärka samverkan och utveckla det öst-västliga 
transportstråket längs E12-korridoren, som löper från Österbotten i Finland genom Västerbotten i 
Sverige och vidare till Nordland vid Atlantkusten i Norge. 

Projektet har utvecklat ett redan starkt samarbete mellan de tre länderna och har fl era goda 
 resultat att redovisa bl.a. en gemensam kunskapsbas om nuläget, vision och målbild, en beskrivning 
av hur vi tillsammans når regionens målsättningar. Dessa resultat redovisas i form av en system-
analys för regionens transportsystem och en unik gränsöverskridande trafi kstrategi samt väl utredda 
 alternativ för framtida samverkansstrukturer där EGTS lyfts som ett av de mest intressanta alternati-
ven. Dessutom har fl era intressanta case bedrivits i samarbete med bl.a. näringslivet. E12 Atlantica 
Transport har bidragit till att skapa förutsättningar för en livskraftig och attraktiv region, vilket också 
konkretiseras i trafi kstrategins vision – Ett gränslöst transportsystem från öst till väst för alla!

Partner i projektet är Kvarkenrådet (Lead Part), MidtSkandia, Region Västerbotten, Österbottens 
förbund, Nordland fylkeskommune, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Umeå kommun, Vännäs 
kommun, 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, Alstahaug havnevesen KF, Helgeland Havn IKS. 

Projektet fi nansieras med EU strukturfondspengar via Botnia-Atlantica-programmet, samt  regional 
medfi nansiering. Projektets totalbudget är 2 579 191 EUR. Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets 
fi nansieringsandel 95 000 EUR. Projektet pågick 1.1.2016–31.5.2018.

12

Den nya Kvarkenfärjan ska göra sin jungfru-
färd i maj 2021. Beställning av den nya färjan 
sköts av bolaget Kvarken Link AB. Fyra varv 
lämnade in o� ert om att få bygga färjan, i slutet 
av november 2018 var två europeiska varv kvar 
i kampen om att få beställningen och slutliga 
avtalet skrevs efter årsskiftet med varvet Rauma 
Marine Constructions.
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MIDWAY ALIGNMENT - BOTNIA 
 ATLANTICA II (MABA II)
MABA II -projektet syftar till att underlätta  kommande 
gränsöverskridande infrastrukturinvestering i Botnia-
Atlantica- regionen genom att ta fram underlag för 
dessa. Dessutom har projektet som målsättning att 
på nationell och EU-nivå höja Kvarkenregionens 
status inom gränsöverskridande transportfrågor, 
och mera specifi kt arbeta för att lösa problematiken 
kring Kvarken hamnarnas 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 Kvarkentrafi kens behov och 
uppdatering av den kringliggande infrastrukturen 
skapar förutsättningar för en integrerad välmående 
region. Färjetrafi kens stora betydelse för näringslivet, 
turismen, samhörigheten och hela regionens kon-
kurrenskraft kan inte nog understrykas. Regionens 
gemensamma målsättning är en uppgraderad året 
runt fungerande pålitlig gods- och persontrafi k över 
Kvarken. Detta gynnar utvecklingen av två nationellt 
starka regioner, näringslivet, miljön, utbildningen och 
det kulturella och sociala utbytet länderna emellan.

MABA II projektets mål är att vid slutet av projekt-
tiden skall processen kring att utveckla det öst- 
västliga transportstråkets centrala länk kunna gå 
framåt, och att myndigheter på regional, nationell och 
EU nivå skall kunna fatta beslut om vidare åtgärder 
och fi nansiering av den nya färjan och kringliggande 
infrastruktur.

Projektets totalbudget är 827 500 euro, och fi nan-
sieras genom EU strukturfondspengar via Botnia- 
Atlantica-programmet, samt regional fi nansiering från 
Kvarkenrådet/Nordiska Ministerrådet, Infrastruktur i 
Umeå AB INAB, Umeå kommun, Region  Västerbotten, 
Vasa stad, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 
och Österbottens förbund. Kvarkenrådets/ Nordiska 

Under projektets gång har man strävat till att öppna en fördjupad dialog 
med mellan tra� kmyndigheterna i Norge, Sverige och Finland. Den 8 mars 
2018 samlade man representanter från just dessa länder för att diskutera 
nordisk infrastruktur tillsammans med projektledningen, Nordiska rådet och 
 Näringslivets transportråd.

 Ministerrådets fi nansieringsandel i projektet är 
30 000 euro. Projektet pågår 15.9.2016–30.9.2019.

SPOTLIGHT HIGH-LOW COAST
Spotlight High-Low Coast, med fokus på världsarvet 
och turismen, hade som uppgift att ta fram produkt-
paket och marknadsföringsmaterial för att attrahera 
fl er besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/
Kvarkens skärgård och dess närregioner på ett håll-
bart sätt.

Av det förväntade resultatet på minst sex pro-
duktpaket, producerades tio paket som marknads-
föringstestats i samband med mässor och workshops. 
 Modellerna ledde till ett oväntat resultat, där några 
tyska researrangörer gått in för att testa koncepten 

och  numera paketerar resor till vårt område utgående från det 
material vi presenterat. 

Projektet tillämpade ett arbetssätt som följde samma pake-
teringsprincip, vilket blev synligt både i den omfattande fi lm-
produktionen och i världsarvsmenyn. Filmmaterialet visar på 
besöks anledningar under olika årstider och bidrar till att fl er 
 besökare ska kunna ta del av naturarvet på ett hållbart sätt, både 
digitalt och genom fysiska besök i regionen. Filmerna är upp-
byggda så att, där de tre delregionerna paketeras tillsammans 
och visualiserar ett paket. 

Inför det gemensamma världsarvets jubileumsår lät projektet 
ta fram en speciell världsarvsmeny komponerad av mästerkocken 
Michael Björklund. Även här var grundidén att knyta samman vår 
region i en kombination av lokala råvaror där smakerna förenas på 
samma tallrik, likt ett paket i sig. 

Projektgruppen för Spotlight 
 High-Low Coast: Erja Back, Visit 
Umeå, Mia Karlsson, Höga Kusten 
Destinationsutveckling AB, Peter 
Källberg, Vasaregionens Utveckling 
Ab VASEK och Marianne Sjöström, 
Kvarkenrådet.

Spotlight har av Botnia-Atlantica utsetts att ingå som ett av tre 
showcase-projekt som Europakommissionen vill presentera för 
innevarande programperiod och ska läggas upp i deras databas.

Projektets totalbudget är 750 000 euro, och fi nansieras  genom 
EU strukturfondspengar via Botnia-Atlantica- programmet, samt 
regional fi nansiering från Kvarkenrådet/Nordiska  Ministerrådet, 
Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Länsstyrelsen i 
 Västernorrland, Landstinget i Västernorrland, Umeå kommun, 
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Österbottens förbund, 
 Visit Vasa och Världsarvet i Kvarken rf, Kvarkenrådets/ Nordiska 
Minister rådets fi nansieringsandel i projektet är 60 000 EUR. 
 Projektet pågick 1.10.2015-31.5.2018.
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DESTINATION KVARKEN
Projekt Destination Kvarken (marknadsföringsnamn Kvarken 
 Destinations) ska hjälpa exportmogna små och medelstora före-
tag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för 
ökad tillväxt och konkurrenskraft. Syftet är att öka antalet besö-
kare på området som omfattar följande destinationsbolags verk-
samhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Södra 
Österbottens Turism, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt 
Visit Kristinestad.

Genom gemensamma och intensifi erade insatser för marknads-
bearbetning ska vi jobba för att öka antalet researrangörer som 
tar med destinationen i sitt programutbud. Vi vill också väcka det 
mediala intresset för större synlighet för destinationen. Projektet 
har även starkt fokus på digitalisering, forskning och utveckling 
inom besöksnäring i regionen.

Projektet är ett Triple Helix-projekt, ett samarbete mellan 
närings liv, off entliga aktörer och regionens universitet.

Projektets totalbudget är 1 675 000 euro, och  fi nansieras 
 genom EU strukturfondspengar via Botnia-Atlantica- 
programmet, samt regional fi nansiering från Kvarkenrådet/ 
Nordiska  Ministerrådet, Vasaregionens utveckling Ab VASEK, 
Hanken Svenska  handelshögskolan, Umeå kommun, Höga 
 Kusten  Destinationsutveckling AB, Österbottens förbund, 
Region  Västerbotten, Region Västernorrland,  Länsstyrelsen 
 Västernorrland, Vasa stad/Visit Vasa, Etelä-Pohjanmaan 
 Matkailu Oy, Kokkolan Matkailu Oy, Ab Jakobstadsregionens 
 utvecklingsbolag Concordia, Kristinestads näringslivscentral 
och NLC Ferry Ab. Den regionala medfi nansierings andelen 
i projektet är 685 000 EUR varav Kvarkenrådets/Nordiska 
 ministerrådets fi nansieringsandel är 40 000 EUR. Projektet 
 pågår: 1.8.2018 – 31.7.2021.

PROJEKT SOM 
KVARKENRÅDET 

 MEDFINANSIERAT 
OCH ARBETAT 

AKTIVT I:

NSB CORE
Östersjöprojektet NSB CoRe projektet syftar till att förbättra tillgängligheten i Östersjö-
området för gods- och persontrafi k. Projektet bidrar till EU:s TEN-T transportinfra-
strukturpolitik genom att sammanbinda och utveckla TEN-T CoRe stamnätet i Östersjö-
regionen med lokala och regionala tillfartsvägar. För Kvarkenregionens del innebär 
projektet starkare anknytning till TEN-T CoRe stamnätet, vilket är viktigt med tanke på 
framtida infrastrukturinvesteringar i regionen.

Projektet leds av Nylands förbund, och har 16 samarbetspartners i Finland, 
 Estland,  Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Projektet pågår 2016–2019, 
och total budgeten är 3,3 miljoner EUR. Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets 
finansierings andel är 36300 EUR.

BSR ACCESS
Det 3-åriga plattformsprojektet BSR ACCESS för kunskapsspridning och sam verkan 
 mellan olika infrastrukturaktörer i Östersjöregionen pågår från oktober 2018 till  december 
2021. Lead Part är Nylands landskapsförbund (NSB CoRe). Förutom  Kvarkenrådet är 
 övriga partners är bl.a. Port of Hamburg Marketing (EMMA), Region Blekinge (TENTacle), 
Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg (Scandria2Act) och Capital 
 Region of Denmark (STRING network). 

Kvarkenrådets insats i projektet är att sprida information om de goda resultat som upp-
nåtts inom E12 Atlantica Transport, Midway Alignment, MABA osv., samt starkare knyta 
an regionens transportstråk till EU:s prioriterade korridorer och påverka nya Östersjö-
strategin, vilket är viktigt med tanke på framtida infrastrukturinvesteringar. Dessutom 
skall deltagande i partnerskapet ge input från andra projekt och regioner samt projekt-
idéer och åtgärder. Totalbudgeten är 1 miljon EUR, och 75% fi nansieras via Östersjö-
programmet. Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets fi nansieringsandel är 37 500 EUR.

KVARKENRÅDETS VERKSAMHET 2018
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PROJEKT SOM KVARKENRÅDET 
 MEDFINANSIERAT OCH SOM ÄGS 
AV  ANDRA PARTER:

BIORAFF BOTNIA
Botnia-Atlanticaprojektet Bioraff  Botnia utvecklar bioraffi  naderi-
lösningar för befi ntliga och nya industrier inom programområdet 
och nyttjar restprodukter från skogsindustrier, skogsbruk och 
 biprodukter för att ta fram nya produkter, kemikalier och mate-
rial. Projektet vill se nya industrier som producerar produkter och 
 material från skogsråvara växa fram, samt ge förutsättningar för 
att stärka företag i den hårdnande konkurrensen genom att göra 
fl er och mer lönsamma produkter med samma mängd vedråvara 
som används idag. Projektet har arbetat för att utveckla bioraffi  -
naderier eller bioraffi  naderilösningar för befi ntliga och nya indu-
strier inom programområdet. 

Projektet inleddes 1.5.2015, och pågick fram till 30.4.2018. 
Projektet var ett samarbete mellan SP Processum AB i 
 Örnsköldsvik, Yrkeshögskolan Centria samt Chydenius insti tutet 
i Karleby. Projektet hade en totalbudget på 1 457 785 EUR. 
 Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets fi nansieringsandel var 
20 000 EUR.

E12 ATLANTICA BA3NET
Projektet BA3NETs mål är att stärka det öst-västliga stråket TEN-T 
E12 genom att utveckla kunskap, metoder och analysverktyg för 
en gemensam gränsregional strategisk planering inom transport-
området. Syftet är att ge regionen en beredskap för att i framtiden 
kunna reducera olika tekniska, organisatoriska och andra barriä-
rer, utveckla regionens innovations- och konkurrenskraft samt nå 
en hållbar regional tillväxt. Detta nås genom att skapa förutsätt-
ningar för förbättrade hållbara öst-västliga kommunikationer och 
ett ökat utbyte mellan länderna. BA3NET fungerar som ett syster-
projekt och ett komplement till projektet E12 Atlantica Transport.

Partners i projektet är Umeå universitet (Lead Part), Vasa 
 universitet, Nord universitet, Kvarkenrådet, MidtSkandia, 
 Trafikverket, Nordland fylkeskommune, Österbottens förbund, 
Jernbaneverket, Statens vegvesen, Föreningen Blå Vägen, 
Vasa stad. 

Projekttiden är 1.12.2016–29.11.2019.
Projektet fi nansieras med EU strukturfondspengar via 

 Botnia-Atlantica-programmet, samt regional medfi nansie-
ring. Projektets totalbudget är 1 017 657 EUR. Kvarkenrådets/ 
Nordiska ministerrådets fi nansieringsandel är 21 000 EUR. 

FAMNA - FÖRVALTNING AV AMERIKANSK MINK I 
BOTNIA-ATLANTICA OMRÅDET
Mink är ett för Europa främmande skadligt rovdjur från 
 Nordamerika. Predation av mink har lett till nedgångar och ut-
döenden av ett brett spektrum inhemska fågel-, däggdjurs- och 
amfi biearter i Europa, bl.a. inom Botnia-Atlanticaområdet. 
 Minken är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden 
i våra näringsrika våtmarker och skärgårdar.

Projektets huvudsakliga mål är att etablera ett storskaligt, per-
manent och eff ektivt förvaltningssystem, baserat på den senaste 
vetenskapliga kunskapen, i de av minken mest utsatta delarna av 
Botnia-Atlantica området, d.v.s. i havs- och kustområdena samt 
i de till havet viktigaste rinnande vattendragen, inkluderande de 
till vattendragen knutna näringsrika våtmarkerna. Vårt nya förvalt-
ningssystem är lågintensivt, storskaligt och permanent. Systemet 
bygger på insatser i varje biologiskt möjligt minkhonehemområde 
och leder till funktionell utrotning av arten inom området.

Partners i projektet är Svenska Jägareförbundet, 
 Forststyrelsen, Miljödirektoratet, Kvarkenrådet, Österbottens 
förbund,  Länsstyrelsen i Västerbottens län. Projekttiden är 
1.10.2017–30.9.2020.
Projektet fi nansieras med EU strukturfondspengar via Botnia- 
Atlantica-programmet, samt regional medfi nansiering.  Projektets 
totalbudget är 1 052 233 EUR. Kvarkenrådets/Nordiska 
 ministerrådets fi nansieringsandel är 20 000 EUR.
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RESULTAT-
RÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET 2018 2017

INTÄKTER

VERKSAMHETSINTÄKTER 21 050,00 30 834,00

PROJEKTINTÄKTER 1 026 007,33 1 052 740,74

ANDRA PROJEKTINTÄKTER 33 334,00 0,00

ÖVRIGA INTÄKTER 2 048,29 439,08

SUMMA INTÄKTER 1 082 439,62 1 084 013,82

KOSTNADER

PERSONALKOSTNADER -337 823,93 -331 564,07

AVSKRIVNINGAR -3 018,71 -4 024,94

ÖVRIGA KOSTNADER

INVENTARIEUTGIFTER -6 689,25 -11 101,73

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER -24 512,93 -21 051,19

HYROR -40 129,08 -44 481,12

VERKSAMHETSUTRYMME -6 675,42 -10 092,78

MARKNADSFÖRING/INFORMATION -18 299,80 -26 419,55

REPRESENTATION -3 609,03 -6 726,11

RESEKOSTNADER -49 162,19 -78 501,10

KONTOR OCH ADMINISTRATION -14 196,28 -17 957,30

KÖPTA TJÄNSTER -298 529,43 -282 661,50

FÖRSÄKRINGAR -747,47 -745,12

SERVICEAVGIFTER -661,21 -499,22

VERKSAMHETENS ÖVRIGA UTGIFTER -369 837,13 -330 106,91

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER -833 049,22 -830 343,63

SUMMA KOSTNADER -1 173 891,86 -1 165 932,64

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -91 452,24 -81 918,82

TILLFÖRDA MEDEL

INTÄKTER

MEDLEMSAVGIFTER 181 600,00 181 300,00

SUMMA INTÄKTER 181 600,00 181 300,00

SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 181 600,00 181 300,00

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 90 147,76 99 381,18

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

INTÄKTER

RÄNTEINTÄKTER 2 818,40 810,30

SUMMA INTÄKTER 2 818,40 810,30

KOSTNADER

FINANSIERINGS/RÄNTEKOSTNADER -7 621,66 -2 838,77

SUMMA KOSTNADER -7 621,66 -2 838,77

SUMMA INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET -4 803,26 -2 028,47

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 85 344,50 97 352,71

PERIODENS RESULTAT 85 344,50 97 352,71

PERIODENS ÖVERKOTT/UNDERSKOTT 85 344,50 97 352,71



AKTIVA 2018 2017

BESTÅENDE AKTIVA

MATERIELLA TILLGÅNGAR

MASKINER OCH INVENTARIER 9 056,08 12 074,79

SUMMA MATERIELLA TILLGÅNGAR 9 056,08 12 074,79

PLACERINGAR

ÖVRIGA AKTIER/ANDELAR 402 825,56 2 825,56

SUMMA PLACERINGAR 402 825,56 2 825,56

SUMMA BESTÅENDE AKTIVA 411 881,64 14 900,35

RÖRLIGA AKTIVA

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

ÖVRIGA FORDRINGAR 3 393,00 3 393,00

SUMMA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 3 393,00 3 393,00

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

FÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR 25 848,04 38 220,40

ÖVRIGA FORDRINGAR 0,32 0,32

RESULTATREGLERINGAR 267 736,20 190 720,95

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 293 584,56 228 941,67

KASSA OCH BANKTILLGODOHAVANDEN 511 786,87 1 053 563,70

SUMMA RÖRLIGA AKTIVA 808 764,43 1 285 898,37

AKTIVA TILLSAMMANS 1 220 646,07 1 300 798,72

PASSIVA

EGET KAPITAL

VERKSAMHETENS KAPITAL 1 084 991,03 987 638,32

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 85 344,50 97 352,71

SUMMA EGET KAPITAL 1 170 335,53 1 084 991,03

FRÄMMANDE KAPITAL

KORTFRISTIGT FRÄM. KAPITAL

ERHÅLLNA FÖRSKOTT 0,00 155 545,01

LEVERANTÖRSKULDER 2 238,28 9 948,98

ÖVRIGA SKULDER 8 637,21 6 039,33

RESULTATREGLERINGAR 39 435,05 44 274,37

SUMMA KORTFRISTIGT FRÄM. KAPITAL 50 310,54 215 807,69

SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL 50 310,54 215 807,69

PASSIVA TILLSAMMANS 1 220 646,07 1 300 798,72

BALANS-
RÄKNING


