Ambitiøse finske initiativer
vil opkoble den arktiske
jernbane til Tyskland
26. marts, 2018 – Den finske regering annoncerede den 9. marts
sin beslutning om at planlægge en arktisk jernbanelinje til
Norges mest østlige beliggende by, Kirkenes, ved Barentshavet.
Denne beslutning har afgjort denne jernbanelinjes rute, som
flere norske havne og den russiske havn Murmansk har
konkurreret om. Ruten fra Kirkenes vil åbne for adgang til et
potentielt meget rigt område for minedrift i det nordlige
Finland. Den vil løbe til Rovaniemi, der via jernbane er
forbundet til resten af Finland. Jernbanen vil bringe hele
Finland og Sverige i kontakt med den nordlige sejlrute, såvel
som med de enorme energiprojekter i det arktiske område.
Den finske minister for transport og kommunikationer Anne
Berner arbejder for en række projekter, der forbinder den
nordlige sejlrute, gennem Finland, direkte med Centraleuropa
og Tyskland. Hun arbejder aktivt for tunnelprojektet mellem
den finske hovedstad, Helsinki, og den estiske hovedstad,
Tallinn. Herfra findes projektet Rail Baltica som et af de ni
sovende EU-korridorprojekter (TEN-T), der forbinder hele
Europa. Minister Berner er meget aktiv med at etablere kontakt
med de relevante institutioner i Norge, Sverige og de Baltiske
Stater, såvel som med de hjemlige oprindelige folk i området,
hvor den arktiske jernbane (fra det Arktiske Hav) skal løbe.
Berner var den finske regerings repræsentant ved Bælte & Vej
Forum i Beijing, 14.-15. maj, 2017.
Finland arbejder også for, at Sverige skaber en Botnisk
Korridor i begge lande, på begge sider det Baltiske Hav
(Østersøen). Den hesteskoformede jernbanekorridor vil, sammen
med Helsinki-Tallinn-tunnelen, Rail Baltica og jernbanenettet
i Danmark, Tyskland og Polen, fuldstændiggøre en Baltisk Ring

omkring hele det Baltiske Hav.
I en rapport om Arktisk Hav-jernbanen (Arctic Ocean Railway)
gøres det klart, at det er planen at arbejde sammen med Kina i
hele det arktiske område. Et kapitel med overskriften,
»Arktisk Hav-jernbanen er den del af det globale
transportsystem« er visionært: »På en bredere skala er Arktisk
Hav-jernbanen også forbundet til de førnævnte projekter, dvs.,
Rail Baltica og Helsinki-Tallinn-tunnelen. Arktisk Havjernbanen bør derfor ses som en del af det globale
transportsystem … Arktisk Hav-jernbanen ville forbinde det
arktiske område og dets udstrakte naturlige resurser med både
Finlands jernbanenet og – via Helsinki-Tallinn-tunnelen og
Rail Baltica – med Centraleuropa og hinsides. Arktisk Havjernbanen ville give en alternativ rute for finsk eksport og
import. En forbindelse til det Arktiske Havs dybe, isfrie
havne ville åbne for en forbindelse til Atlanterhavet og
Nordøstpassagen og herved på signifikant vis øge Finlands
transportkapacitet og forbedre dets logistiske position og
tilgængelighed. Takket være disse forbindelser, ville Finlands
betydning som en nordeuropæisk transportrute vokse.«
Det Finske Transportagentur udgav sin Arctic Ocean Railway
Report i år.
Tidligere er betydningen af Arktiske Hav-jernbanen blevet
beskrevet i en tale for Schiller Institut-konferencen i
Berlin, 25.-26. februar, 2012 af EIR’s Stockholm-korrespondent
Ulf Sandmark, »Man in the Arctic – But How?«, udgivet i EIR,
6. april, 2012.

