
För en levande region

KVARKENRÅDET EGTS

Mathias Lindström, direktör
Kvarkenrådet EGTS



Finland
Sverige

Norge
Den smalaste

delen av Bottniska
viken kallas

Kvarken

Gemensam
historia

Grundat
1972

Kvarkenrådet EGTS
Ett nordiskt gränsregionalt
samarbetsforum för de tre
österbottniska landskapen i
Finland samt Västerbotten
och Örnsköldsvik i Sverige

som tillsammans bildar
KVARKENREGIONEN

Avstånd från kust till
kust ca 80km

Mellan de yttersta
öarna ca 25km
Största djupet i

Kvarken är endast 25
meter



Kvarkenrådet utvecklar regionen genom att:

SuomiRuotsi

Norja

erbjuda en samarbetsplattform för alla aktörer i regionen
minska och eliminera gränshinder
öka regionens synlighet på nationell och europeisk nivå
aktivt arbeta i flertalet europeiska nätverk
tillvarata regionens styrkor och främja regionens utveckling

Projektarbete inom allt från infrastruktur, näringsliv, utbildning, turism, kulturliv och
miljö till folkligt samarbete, ungdomsutbyte, skolsamarbete etc.

lobbyingverksamhet, mötesplatser, arbetsgrupper, myndighetssamarbete,
projektverksamhet etc.

Hur arbetar Kvarkenrådet?

Över 100
gränsöverskridande

projekt under 50
år!
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Ett av Nordiska
ministerrådets officiella

gränsregionala
samarbetsorgan

Kvarkenrådet finansieras
dels av Nordiska

Ministerrådet, dels av
 medlemsavgifter

Huvudmedlemmarna
utgör en

handlingskraftig
styrelse med direkt

kontaktyta till
beslutsfattare

Arbetar på
uppdrag av

 medlemmarna
Åtnjuter ett starkt

stöd i regionen



EGTS – En mer kraftfull organisation för samarbete

!

KVARKENRÅDET EGTS 1.1.2021-
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete



Övriga kommunmedlemmar
Vindeln
Nykarleby
Närpes
Nordmaling
Vännäs kommun
Larsmo kommun

Organisationsmedlemmar
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
Vaasan Ammattikorkeakoulu/Vaasa university of applied
sciences
Utvecklingsbolaget Concordia

Kvarkenrådets EGTS grundande medlemmar
Region Västerbotten
Umeå kommun 
Örnsköldsvik kommun 
Österbottens förbund 
Södra Österbottens förbund 
Mellersta Österbottens förbund 
Vasa stad 
Karleby stad 
Seinäjoki stad 
Staden Jakobstad 

Nya huvudmedlemmar (med rösträtt)
Kurikka stad
Korsholms kommun
Storumans kommun
Lycksele kommun
Skellefteå kommun

KVARKENRÅDET EGTS – Europeisk gruppering för territoriellt samarbete



För att den gemensamma
historien och samarbetet
ska fortsätta
Många olika aktörer
samarbetat för att trygga
föbindelsen
Satsning för näringslivet
och folket
Gemensam ny färja på
plats 2021

När vision blir
verklighet

Konkret resultat
Säkerställande
av förbindelsen
prioriterad de

senaste 10 årenFÖRVERKLIGAT

Över 100
gränsöverskridande

projekt
under 50 år!



Konkreta resultat

och effektivt

samarbete bidrar

till ständig

utveckling

Strong existing manufacturing, services,
forestry, energy and agricultural sectors
Emerging green industry - front-runners
in electrification
Growing tourism sector – spectacular
nature and rich cultural activity



Nordic Battery Belt Logistics
I projektet tas fram en strategi som ska bidra till hållbara
och kostnadseffektiva transporter i regionen i ett
gränsöverskridande perspektiv

Strategin ska ge en ökad förståelse för vilka nya
logistikflöden som kan förväntas uppstå till följd av
pågående och planerade etableringar av batteriproduktion
i regionen. 

PÅGÅENDE

Utveckling och

förstärkning av

energiklustret i

norr



Kartlägger möjligheterna för en bro över Kvarken -
övergripande konsekvensbedömning och genomlysning av
affärsförslag
 

Projektet ska skapa beslutsunderlag som kan ligga till grund
för en långsiktig gränsöverskridande (öst-västlig)
strategi/viljeinriktning för hur frågan om en fast förbindelse
ska drivas i framtiden. 

Fast förbindelse
PÅGÅENDE



Elfygsprojektet FAIR -  ett första steg mot en snabb
implementering av hållbart flyg i Kvarkenregionen.
Projektet höjer kunskapen om elflyg, utreder möjligheterna
och kartlägger både behov och de tekniska investeringarna
som behövs.

FAIR:s preliminära resultat visar på möjligheter för elflyg i
Kvarkenregionen, med ökad tillgänglighet, lägre kostnader
och låg miljöpåverkan. 

– Finding innovations to accelerate 
 implementation of electric regional aviation
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PÅGÅENDE



WORK PACKAGES
WP1: REGIONAL EFFECTS
OF ELECTRIC AVIATION

Market analysis
Airline network analysis
Analysis of socioeconomic
impacts in the region

WP2: GUIDELINES 
FOR IMPLEMENTATION

Intelligence analysis
Action plan
Financing solutions

WP3: CROSS-BORDER
INNOVATION PROCESS

Competence network
Design process

Regionala
effekter,

förutsättningar för
genomförande,

samarbetsnätverk



What is electric aviation?
Aircrafts with electric engines instead of jet engines
Either battery electric or fuel cell (hydrogen)
Traditional airplanes or vertical take-off and landing aircraft

Why electric aviation?
Zero emissions
Lower costs
Increased connectivity



Natural barriers & long distances 
Weak east-west communications
Existing cross-border cooperation
Low carbon energy production
Emerging green industry

KVARKEN-HELGELAND REGION

Fast east-west travelling (Sandnessjøen-Seinäjoki 2 h,
Skellefteå-Kokkola 1 h, instead of 14 h and 8 h)
Zero operational emissions + clean energy production =
sustainable travel mode
Lower operating costs enables competitive fares

Electric aviation – connecting the region



ELECTRIC AIRCRAFT development

För längre

sträckor räcker

inte dagens

batterieteknik

ännu till, där krävs

vätgas och bio-jet

(SAF)

Inom 5 år eldrivna

flygplan som klarar

passagerartrafik

Den första

generationens elflyg

är utformade för

regional flygtrafik



Electric aircraft up to 19 seats and up to 800 km range will
be available 2024-2026
Lower environmental impact & lower operating costs
Fast and sustainable travel mode for east-west
communications in the Kvarken region

Why electric aviation in the Kvarken-Helgeland region?

Electric aviation is already a reality at Skellefteå Airport
Cross-Border aviation aug 2022 ->

NEXT STEPS

Skellefteå Airport:

 fossil-fritt  flygfält 

Infrastuktur (laddning

och biobränsle)

3 elflygplan

Green Flight academy

Visionerna blevverklighet i frågaom färjan - följande steg föratt ökatillgängliheten ochförbättraförutsättningarna



Follow our results www.flyfairkvarken.com
linkedin.com/showcase/flyfairkvarken/
Joint final conference FAIR & Nordic Battery Belt Logistics
in Skellefteå September 20-21, 2022



Interreg Botnia Atlantica | Region Västerbotten | Regional Council of Ostrobothnia | Kvarken
Council (Lead part) | BioFuel Region BFR AB | City of Vaasa | FAB Kronoby Flyghangar | Into
Seinäjoki Oy | Lycksele Airport AB | MidtSkandia | Ostrobothnia Chamber of Commerce
RISE Research Institutes of Sweden | Skellefteå City Airport AB | Skellefteå Kraft AB
South Ostrobothnia Chamber of Commerce  | Storumans Kommunföretag AB | Swedavia
Umeå Airport | Umeå Municipality | Umeå University | University of Vaasa | Vaasan Sähkö Oy
Vaasa Region Development Company, VASEK | Västerbotten Chamber of Commerce
Örnsköldsvik Airport AB | Nord University | Nordland CountyMunicipality | Brønnøy
Municipality | Alstahaug Municipality | Helgeland Regional Council | Indre Helgeland
Regional Council | Rana Utvikling

Air Traffic Network | BSR Access | ELISE | Finavia | Funktionshinderrådet Umeå | Future
Cleantech Solutions | Green Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsinki Electric
Aviation Association ry | Jonair | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network for Electric Aviation
| Umeå kommunföretag AB | Umeå Institute of Design | The Swedish 2030-secretariat |
Transportföretagen | Avinor

PARTNERSHIP

flyfairkvarken.com

The runtime of FAIR is:
May 2020 – October 2022

The FAIR project does not involve any physical investments

The budget of FAIR is:
1 338 000 EUR 

Where of 60% EU-funding via the Interreg Botnia-Atlantica
programme. The rest of the funding comes from national and
regional co-funding, from the Nordic Council of Ministers and

from municipal and private co-funding.



Merenkurkun neuvosto
täyttää 50 vuotta – tule juhlimaan
kanssamme.

Kvarkenrådet fyller 50 år - kom
och fira med oss i Vasa.

The Kvarken Council turns 50
- come and celebrate with us in Vaasa.

18.6.2022

kvarkenfest.com



kvarkenfest.com

18.6.2022
Elisa stadion Vasa

Konferencierer:Publicerade artister:

I  samarbete

med löp- och

välmående-

evenemanget

 VaasaRun



18.6.2022

En brobyggande kulturfestival
för folket och näringslivet!

Ett forum där vi tillsammans med aktörer från
regionens kultur- och näringsliv inleder
återupplivningen av det folkliga och kulturella
samarbetet

kvarkenfest.com

Varför Kvarkenfest?
Det formaliserade Kvarken-samarbetet fyller 50 år 2022
Umeå 400!
Nya Kvarkenfärjan, AURORA BOTNIA – ger nya
förutsättningar för samarbete över Kvarken
Vinna tillbaka den ”förlorade” generationen
Folkfest efter pandemin

KvarkenTalks

Vill ni ha

synlighet eller

önskar delta på

Kvarkenfest eller

Kvarkentalks?



Tack!

kvarken.org
facebook.com/kvarkenradet


