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Projekt Malmporten i centrum vid sjöfartsdag
Norrbottens handelskammare arrangerar en temadag om sjöfartens
möjligheter för norra Sverige i Luleå 13 mars. Bland deltagarna
finns landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, företrädare för näringsliv, departement och kommuner. Bland deltagarna finns givetvis
också flera företrädare för projekt Malmporten som kommer att
berätta om ett infrastrukturprojekt med mycket goda förutsättningar, inte minst sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, till
nytta för näringsliv och medborgare.
En förutsättning för året runt-sjöfart på norrländska hamnar är
också goda resurser för isbrytning. Sjöfartsverkets generaldirektör
Ann-Cathrine Zetterdahl kommer därför att berätta hur
Sjöfartsverket förbereder sig för att leva upp till de behov av
isbrytningsassistans som kan förväntas framöver.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer att bli
välinformerad om projekt Malmporten vid sjöfartsmötet
13 mars.

Samarbete med Finland
En liten del i projekt Malmporten är den muddring som krävs i
Kvarken för att fartyg i storleken Östersjömax ska kunna ta sig till
Luleå. Den delen av projektet är givetvis till nytta även för trafiken
på finska hamnar i norr. Samtal pågår därför med Finland om detta
och också med Länsstyrelsen i Västerbotten som har ansvaret för
miljötillstånd i området.
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Projektets djupdata arkiveras digitalt
De sjömätningar som genomförts för att säkerställa djupen i de
aktuella områdena analyseras nu och förs kontinuerligt in i
Sjöfartsverkets djupdatabas. I april ska alla kontroller av sjömätningsdata vara genomförda och därmed finns mätningarna som
genomförts med den modernaste teknik som finns tillgängliga.
Yrkesfiskarnas synpunkter tas tillvara
Projektets har haft ett möte med yrkesfiskare som bedriver trålning
i de områden som kan bli aktuella för dumpning av muddermassor.
Mötet ledde fram till att det nu planeras för en del förändringar när
det gäller dessa områden för att i möjligaste mån tillgodose yrkesfiskets önskemål.
Kompletterande analyser
För att få en så god uppfattning som möjligt om hur det ser ut med
förorenade bottensediment och en mer noggrann bild av omfattningen av berg i aktuella muddringsområden kommer det att tas
kompletterande sedimentprover när årets issäsong är avslutad.
Ny vd för Luleå hamn
Vi kan hälsa Henrik Vuorinen välkommen till projektet. Han är
från och med 1 mars vd för Luleå hamn. Henrik kommer från SSAB
i Oxelösund där han varit produktionschef för en avdelning med
250 anställda.
Henrik Vuorinen, ny vd för Luleå hamn.
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