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”Ett EU-projekt som 
skapats för att främja 
förbindelserna mellan 
starka, snabbt växande, 
internationellt betydande 
regioner som bl.a. behöver 
en konkurrenskraftig 
färjetrafik” 
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FAS 2: 2016–2018 
 

Färjan och den landbaserade infrastrukturen byggs 
Konstruktion (inklusive transport och förvaring av alternativa bränslen) 
Logistiksystemet och funktionerna implementeras 
Resultaten presenteras 

 
Projektfaser 2012–2018 

FAS 1: 2012–2015 
 

•  Förberedande åtgärder, genomförbarhetsanalys 
•  Konceptutveckling (förbättring av transportkedjan och 

infrastrukturen i hamnar och på land) 
•  Design av den nya färjan (inklusive användning av 

miljövänliga alternativa bränslen och tillräcklig 
isbrytarkapacitet) 

Budget: 20,7 miljoner euro 
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•  Viktig nordlig sjöväg och kortaste sjövägen 
mellan Sverige och Finland 

•  I Baltic Transport Outlook (BTO) utpekad som 
en strategiskt viktig transportväg i Östersjön 

•  Förenar Sveriges och Finlands TEN-T Core 
rail network 

 
Betydande transportstråk 1/2 
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•  En länk som skapar förutsättningar för 
ekonomisk tillväxt och utveckling av 
industrin 

•  Skapar förutsättningar att utveckla turism- 
och besöksnäringen 

•  Möjliggör sociala, historiska och 
kulturella band mellan länderna 

 
Betydande transportstråk 2/2 



•  Utvecklar och förbättrar 
transportkonceptet 

•  Skapar ett driftsäkert transportsystem 
•  Skapar multimodalitet och möjliggör 

övergången till miljövänliga 
transportlösningar 

•  Förbättrar logistiksystemet med tanke 
på miljön 
‒  LNG som bränsle 
‒  minskat antal landsvägstransporter 
‒  minskade utsläpp 
‒  mer energieffektiv färjelösning  
 

•  Drar nytta av arktiskt kunnande, ny 
innovativ isbrytarteknologi 

 
 

 
Midway Alignment 
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à  Att nya innovativa teknologier testas 
och best practices sprids inom EU 

à  Möjliggör och uppmuntrar till 
samhälls-ekonomiskt och kulturellt 
samarbete 

à  Ett integrerat transportsystem för 
Östersjö området inom ramarna för 
TEN-T programmet 

à  Priority Project 21 (Baltic Sea) 

 
Midway Alignment främjar 
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•  Tillfällig färjelösning i fem år  
•  Design och utveckling av en ny färja  

•  Nationella och regionala 
infrastrukturinvesteringar 

•  Infrastruktur i hamnar och på land, t.ex. 
hamn- och järnvägsförbindelser 

•  Planering av bränsledistribution till färjan 
(alternativa bränslen) 

 
Konkreta åtgärder 
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Finansiering och partners 
•  Nationellt och regionalt stöd till projektet 
•  Gemensamma workshops och samabete 

 
Projektet är finansierat av kommunala, regionala och 
nationella finansiärer i Finland och Sverige, privata bolag 
samt EU genom TEN-T-programmet. 



Partners Projektpartner  
 
•  Umeå kommun och Vasa stad, 

projektkoordinatorer 
•  KoVaLogin 
•  Umeå hamn Vasa hamn – Kvarkenhamnar 
•  Kvarkenrådet 
•  NLC Ferry Ab Oy 
•  Region Västerbotten 
•  Österbottens förbund 
•  Sjöfartsverket, Sverige 
•  Wärtsilä 
•  SSAB 
•  Komatsu Forest Ab 
•  ABB 
•  DNV GL 
•  Teknologicentrum Merinova 
•  Volvo Trucks, Umeå 
•  SCA Transforest 



•  Företagarna Region Västerbotten 
•  Västerbottens handelskammare 
•  Österbottens handelskammare 
•  Närings- trafik och miljöcentralen i 

Österbotten 
•  Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 
•  Österbottens förbund, styrelsen 
•  Vasaregionens kommundirektörer 
•  Kust-Österbottens Företagare 
•  Regioncentrumprogrammet OSKE, 

marinklustret, Västra Finland 
•  Nordland Fylke, Norge 
•  MidtSkandia 
•  CERUM, Umeå universitet 
•  Vasa högskolekonsortium 
 

•  Gold of Lapland 
•  Visit Hemavan Tärnaby AB 
•  Visit Umeå AB 
•  Real Rail AB 
•  Green Cargo 
•  Hector Rail 
•  Västerbottens Turism, styrelsen 
•  Freja Transport and Logistics 
•  Schenker Oy 
•  Oy Aha Logistics Ltd 
•  Blå Vägen | Gasum 
•  Oy Backman-Trummer Ab 
•  Ab Wasa Logistics Ltd Oy 
•  Transportstyrelsen, Sverige 
•  Trafikverket, Sverige  

Supportrar 
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Tack! 

Upphovsmannen ansvarar för publikationens innehåll. 
Europeiska unionen tar inget ansvar för hur innehållet används. 
 


