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UMEÅ

Kvarkenprojektet på högsta EU-
nivå
Publicerad i torsdags kl 18.30

UMEÅ Kvarkenprojektet med en ny färja har nu nått den allra högsta nivån inom
EU. Där visar sig dessutom kunskaperna om Midway Alignment vara
anmärkningsvärt goda.

I tisdags träffade representanter för projektet generaldirektören
Henrik Hololei – närmaste medarbetare till EU-kommissionären
Violeta Bulc som ansvarar för hela transportsektorn.

– Det var ett mycket bra möte. Vi fick dessutom nästan två

MEST LÄSTA IDAG

Man sköts i huvudet
på nära håll
UMEÅ En man sköts på
söndagskvällen i huvudet på

mycket nära håll på Berghem i Umeå av två
män i...

Ung man sparkades i
huvudet
En ung man misshandlades grovt
med sparkar och slag mot huvudet

och kroppen av flera andra män...

Så gick det för länsåkarna i
Vasaloppet
UMEÅ Här är länsresultaten från Vasaloppet.
Vasaloppet 2016 Herrar: 1) John Kristian Dahl,
Norge,...

Personbil i olycka på E4
SOS har larmats om en trafikolycka på E4 strax
söder om Sikeå. Larmet inkom strax efter halv
åtta...

Ica återkallar köttfärs i hela
landet
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SIMON ÖSTERHOF

Plötsligt är musik-
branschen i 2016

BENNY STIEGLER

I alla fall en som gillar
när jag sjunge...
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Läs mer

Anders Brodin 
anders.brodin@vk.se

timmars tid med generaldirektören, säger Umeå kommuns
representant Bertil Hammarstedt, en av sex företrädare för
Midway Alignment som var på plats i Bryssel.

I och med att EU-ansökan har lämnats in är det strängt
förbjudet för de inblandade i projektet att försöka påverka
beslutsfattarna, i praktiken bör man inte ens tala om det.

Vad tog ni då upp vid mötet?

– Vi fick tillfälle att ingående berätta om både Umeå- och
Vasaregionen, liksom hela norra Sverige och Finland.
Generaldirektören var mycket intresserad och hade bland
annat frågor om industrin och utbildningssektorn, berättar Bertil
Hammarstedt.

Trots allt hamnade dock visst fokus på Midway Alignment under
mötet – men initiativet kom från EU-håll.

– En av generaldirektör Hololeis medarbetare höll en längre
föredragning om projektet. Han var oerhört påläst och insatt, nästan så att han kunde
Midway Alignment bättre än oss som arbetat med det, säger Bertil Hammarstedt.

Estländaren Henrik Hololei är högste chef för DG Move, generaldirektoratet för
mobilitet och transport inom EU. Som närmaste man till kommissionären Violeta Bulc
från Slovenien har han självfallet stort inflytande, inte minst när det är dags för EU-
kommissionen att fatta beslut om ekonomiskt stöd.

Lite skämtsamt kan man kanske likna mötet med att få en audiens hos påven i
Vatikanen?

– Jag tror att det är väldigt många som är avundsjuka på oss just nu, säger Bertil
Hammarstedt med ett belåtet skratt i rösten.

EU:s beslut om stöd till projektet väntas komma till sommaren, åtminstone före
augusti som är semesterperiod i Bryssel.

– Vi kan bara avvakta det beslutet. Men vi kommer samtidigt att börja planera
organisationen kring Kvarken Link AB, det bolag som ska driva projektet vidare om EU
säger ja, förklarar Bertil Hammarstedt.

Med på mötet i Bryssel var från finländsk sida bland annat Vasas stadsdirektör Tomas
Häyry och riksdagsledamoten Joakim Strand. Bertil Hammarstedt hade sällskap av
infrastrukturbolaget Inabs Isabella Forsgren och Tomas Sikström.

Förhandlar med regeringen
 Umeå kommun har garanterat Sveriges medfinansiering i Midway

Alignment på 350 miljoner kronor. Nu väntar ekonomiska förhandlingar
med regeringen.

Lång process återstår för färjan
 Inlämnandet av EU-ansökan för projektet Midway Alignment är

startskottet för en lång process. Det kan ta uppemot fem år innan en ny,
ultramodern...

Lindberg: ”Avgörande för Umeås
utveckling”

 Kommunalrådet Hans Lindberg (S) gläds över att
Kvarkenprojektet nu går vidare i form av en EU-ansökan. – En långsiktigt

hållbar färjeförbindelse...

Finlands ja kom i allra sista stund
 Finland har gett klartecken för att Midway Alignment- projektet

med en ny Kvarkenfärja lämnas in som ansökan till EU-kommissionen.
Beslutet togs på...

UMEÅ Ica återkallar nu köttfärs i
hela landet efter att ha upptäckt
förekomst av...

Länsbo jagas i
Europa
Han misstänks för att brutalt ha
misshandlat sin sambo. Men

polisen i Skellefteå har inte kunnat...

Flera fordon i olycka
på E4
En personbil och en buss har
krockat på E4 nära länsgränsen.

Allehanda.se rapporterar att olyckan...

Kvinna överfallen av tre
unga män
Under natten till söndagen har en kvinna
polisanmält att hon blivit utsatt för ett...
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