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I fas två av projektet ingår enligt beredningen bland annat byggandet av ett nytt innovativt, miljövänligt pionjärfartyg. Foto:
Wärtsilä

Vasas andel 7,3
miljoner
Fas två med nya färjan och logistiken i Kvarken tas i två steg. Det
första kostar Vasa 2,4 miljoner euro, det andra 4,9 miljoner.
Publicerad 8 januari kl 16:52
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Beredningen i ärendet kompletterades under fredagen. Förslaget är att stadsstyrelsen på
måndag godkänner Midway Alignments projektansökan.
Ett godkännande innebär att staden förbinder sig till en finansieringsandel om 2,4 miljoner
euro. Godkännandet betyder också att rederiet NLC Ferry och Kvarkenhamnar deltar i
projektet och i finansieringen. Vasa stad äger de nämnda bolagen tillsammans med
Umeå kommun.
I fas två av projektet ingår enligt beredningen bland annat följande: byggandet av ett nytt
innovativt, miljövänligt pionjärfartyg, förbättrande av hamninfrastrukturen och behövliga
väg- och spårförbindelser, inklusive utvecklande av LNG-nätverket (flytande naturgas),
pilotverksamhet för de valda tekniska lösningarna och slutliga test på fartyget. Några
investeringar för i år är inte inplanerade.
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Fas två koncentrerar sig i år på planering och förberedelser. Budgeten för det inledande
skedet är 750!000 euro.
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Den summan förbinder sig Vasa och Umeå att betala även om projektet inte blir av. För
Vasas del handlar det således om 375!000 euro.
EU-kommissionens beslut om ansökan väntas i början av hösten 2016. Vasas
stadsdirektör Tomas Häyry förklarar att Midway Alignment är en del av en större helhet
som går under namnet Global project.
Enligt beredningen är totalkostnaderna för Global project 191,5 miljoner euro
De innehåller utvecklande av ett helt logistiksystem, förbättrande av hamnarna, spår- och
vägförbindelserna (64,5 miljoner euro) och byggande av ett miljövänligt pionjärfartyg
(115,5 miljoner euro), pilotverksamhet och ledande av projektet (11,5 miljoner euro).
Finlands nationella stödandel i Global project är 35 miljoner euro.
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Journalisten och naturredaktören Göran Palm
har gått bort, skriver Svenska Yle.
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VASA. I måndags utsattes frisörsalongen Sidi
Driss i Gerby för sitt tredje inbrott på 18 månader.
Men den här gången kom tjuvarna inte undan.
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VASA. När frisörerna som jobbar i salongen
Sidi Driss i Gerby kom till jobbet i morse möttes de
av en bekant syn: Inbrott.
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