Den Maritime Silkevejs nordlige rute
25. jan., 2018 – Verdens største konference om det arktiske område nogensinde,
med 3.000-3.500 deltagere fra hele planeten, er nu i gang i Tromsø, Norge, mere
end 200 mil (321 km) nord for den nordlige polarcirkel. Tromsø er berømt som
udgangspunktet for store missioner til arktisk udforskning og centrum for
arktisk jagt i det 19. og 20. århundrede.
Fokus for Arctic Frontiers 2018 Conference, der finder sted 21.-26. jan., er den
nordlige sejlrute, eller den arktiske rute, som en alternativ sejlrute mellem
Europa og Asien. Den igangværende smeltning af polarisen – et fænomen i det
nordlige område, der ikke skal forveksles med den ikkeeksisterende globale
opvarmning – gør denne sejlrute mulig allerede i dag. Som vi har rapporteret, så
er Rusland i færd med at bygge en række at verdens største isbrydere med det
formål at udvide anvendelsen af denne rute. Kina inkluderede officielt den
arktiske rute som en del af den Maritime Silkevej i sin »Vision for maritimt
samarbejde under Bælte & Vej Initiativet« 20. juni, 2017. (Se
http://www.china.org.cn/world/2017-06/20/content_41063286.htm)
I et interview med TASS på konferencen sagde Keiji Ide, Japans ambassadør for
internationale økonomiske anliggender; ambassadør for Japanåret i Rusland og
ambassadør med ansvar for arktiske anliggender, at Japan var enormt interesseret
i udviklingen af den nordlige sejlrute, gasprojekter i Yamal og langsigtet
samarbejde med Rusland.
»Der er ubetinget en enorm interesse i den nordlige sejlrute. Erhvervsfolk fra
Hokkaido talte om det på dagens konference«, sagde ambassadøren, der taler
flydende russisk. »Dette er selvfølgelig kun begyndelsen. Folk vurderer risici
og beregner, hvad der profitabelt, og hvad, der ikke er. De overvejer dem meget
nøje.«
Ide sagde, der var stor interesse for Yamal LNG-projektet (Liquified Natural
Gas), der indledtes sidste år (og som også nyder betydelig kinesisk
investering), såvel som også ideen om at bygge infrastruktur til LNG-produktion
i Ruslands Kamtjatka-halvø, der ligger i Stillehavet nær Japan.
»Vi ønsker at samarbejde med vore russiske venner i forfølgelse af et langsigtet
mål«, tilføjede diplomaten. »Uanset en flænge mellem vore lande inden for
politik, kan vi ikke sige, at vi ikke ønsker at udvikle vore relationer.
Tværtimod; hvis vi støder på enten vanskeligheder eller uoverensstemmelser, så
må de overvindes.«

»Gud ske lov har jeres præsident [Vladimir] Putin og vores premierminister
[Shinzo] Abe varme, gode relationer, så vi vil udvikle økonomisk samarbejde med
Rusland«, sagde han.
Den uafhængige russiske naturgasgigant, Novatek, var repræsenteret i Tromsø af
nordmanden Bjørn Gundersen, vicedirektør for dets Kontor for LNG-projekter.
Novateks Yamal- og associerede Murmansk-projekter er de største
konstruktionsprojekter, der er i gang i Rusland, og muligvis i verden. Novateks
partner Total (fra Frankrig) bemærker på sin webside, at »Ved projektets start
var der ingen adgangsveje til stedet over land eller vand. For at fremme
transporten af udstyr og stab, begyndte man i 2011konstruktion af et regionalt
knudepunkt for transport med stor kapacitet, som omfatter Sabetta-havnen og en
international lufthavn.«
»Forsendelse af LNG under sådanne ekstreme betingelser krævede også Total og
dets partnere til at designe et nyt slags fartøj: LNG-isbrydertankskibet. Denne
innovative løsning gør det muligt for LNG at blive transporteret hele året uden
assistance fra isbrydere. Med en længde på 300 meter og en kapacitet på ikke
mindre end 172.600 m³, kan dette skib sejle i is på op til 2,1 m tyk. Alt i alt
vil 15 LNG-isbrydere gradvist blive kommissioneret mellem nu og 2019, og af
hvilke den første er ’Christophe de Margerie’.«
»For at åbne op for adgang til de enorme gasresurser i det russiske fjerne
norden, har Yamal LNG-projektet indviet en ny, LNG-skibsforsendelsesrute. Kendt
som den Nordlige Sejlrute gør den det muligt for fartøjer at nå Asien på 15 dage
via Beringstrædet, sammenlignet med 30 dage ad den konventionelle rute, der går
gennem Suezkanalen. Turen kan gennemføres mellem maj og november, hvor isen er
tilstrækkelig tynd til, at man kan sejle. Denne bedrift er kun mulig takket være
en ny art af tilpasningsdygtige LNG-tankskibe, der har isbryderteknologi.«
Yamal-projektets totale LNG-produktion på sluttelig 34 million tons om året vil
blive fragtet til kunder både i Asien og Europa via den nordlige sejlrute.
https://www.arcticfrontiers.com/

