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Når det nå stunder mot vår og generalforsamling 2011, vil jeg sette fokus på ett område som jeg som 
styreleder og styret i Fraktefartøyenes Rederiforening har lagt økende vekt på de siste årene.

FR har gått i spissen for en rekke forskningsprosjekter, som alle har det til felles at de bidrar til å styrke 
omdømmet til foreningen, og øker sjansene for politisk gjennomslag for viktige saker for Foreningen og 
Foreningens medlemmer. Jeg nevner Samseilingsprosjektet i Bodø, forskningsprosjektet Ny Frakt og pro-
sjekter blant 3 av våre medlemmer som har til formål å berede grunnen for mulige nybyggprosjekter.  

NyFrakt II
24. mars gikk startskuddet for fase 2 av NyFrakt, det som har fått navnet NyFrakt II. Dette har en ramme 
på NOK 3 300 000, og støttes vesentlig av Innovasjon Norge. Dette prosjektet har 22 deltagere, i da-
gens samling var 18 til stede. Det som jeg synes er spesielt gledelig, er at hele 10 rederier deltar i dette 
prosjektet. 

Oppgaven går i korthet ut på å fi nne veier til å realisere en kraftig fornying av nærskipsfl åten, i en dugnad 
mellom rederiene, industrien, vareeierne, myndighetene, investorer og fi nans. Prosjektet skal være slutt-
ført i mai 2012. 
Slike prosjekt fyller fl ere formål. Viktigst i NyFrakt II er naturligvis at vi oppnår realisering av et nybygg-
program. Men underveis dit blir denne prosessen en viktig møteplass, hvor FR og våre medlemmer møter 
andre sentrale aktører. For eksempel stiller representanter for Næringsdepartementet opp på alle sam-
linger, aktører fra industri, fi nans og forskningsmiljøer er også med. 
Dette bidrar til å sette Fraktefartøyenes Rederiforening på kartet, og gjør veien kortere til de beslut-
ningstakerne vi ønsker å møte. 

Omdømmeprosjekt
Et annet prosjekt som er under planlegging, er et program for bransjeutvikling. Her er vår samarbeids-
partner SINTEF Bedriftsutvikling, med vesentlig fi nansiell støtte fra Innovasjon Norge også her. Vi opp-
lever at Innovasjon Norge etter hvert er blitt en viktig samarbeidspartner, noe som kan komme meget 
godt med i det videre arbeidet med å få fart på fornyelsen og videre utvikling av fraktefarten.

Dette prosjektet er enda i en tidlig fase, men rederiene vil bli invitert til å delta så snart detaljene i pro-
grambeskrivelsen er endelig klar. Her ønsker vi også opp mot 10 rederier som deltagere. Og når prosjek-
tet er ferdig, vil hovedfokus ligge på 5 områder:

• Det skal foreligge en omdømmestrategi for fraktefartøynæringen.
• Nærskipsfarten har et stort potensiale når det gjelder å styrke miljøprofi len. 

Det skal derfor foreligge en ferdig utviklet miljøplan til bruk for en samlet næring.
• Det skal foreligge et grunnlag for videre markedsmessig samarbeid mellom aktører på sjøen primært, 

men kan også brukes mot landsiden.
• Økt bevissthet hos havnene når det gjelder å styrke sjøtransportens konkurransekraft.
• Fraktefartøyenes Rederiforening skal sitte igjen med en styrket utviklingskultur blant foreningens 

medlemmer.

Ikke minst det siste punktet er verdt å merke seg. FR er nå i ferd med å få god kompetanse på å kjøre 
store og kompliserte prosjekt. Vår daglige leder  Siri Hatland og hennes medarbeidere på kontoret har 
ervervet god kompetanse også på dette feltet gjennom de senere årene. Sammen med et nettverk av 
gode samarbeidspartnere, utvikles dette feltet stadig bedre. Dette bør foreningen kunne bygge videre på i 
årene som kommer.

Til slutt
Dette nummeret av Fraktemannen er det siste før generalforsamlingen 2011. Som leserne vil merke seg, 
har vi styrket satsingen på det redaksjonelle stoffet i bladet. Dette skal fortsette i numrene som kommer. 
Både styret og alle medarbeiderne på kontoret håper at dette faller i smak. Likevel er redaksjonen åpen 
for konstruktiv tilbakemelding, det er det som kan gjøre Fraktemannen bedre. 

Anders Talleraas
Styreleder i Fraktefartøyenes Rederiforening

Viktige oppgaver ligger foran oss! 
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Nye losforskrifter 
Bukken til havresekken
Av Dag Bakka jr.

Den 1. januar trådte de nye losforskriftene i kraft til avløs-
ning for de gamle fra 1995. Disse forskriftene er imidlertid 
bare et av fl ere utspill fra Kystverket, som en måned senere 
kunne legge frem sin del av etatsutredningen til Nasjonal 
Transportplan (NTP) 2014-2023. For å oppnå økt sjøtran-
sport foreslår utredningen ”kraftfulle tiltak som reduserte 
statlige avgifter og gebyrer for sjøtransport, høyere avgifter 
for vegtransport og mer effektive knutepunkter mellom 
transportformene.”
    
Regjeringen går inn for å redusere avgiftsbelastningen på 
sjøtransporten, der avgifter til farled, losing og losberedskap 
utgjør 45-60 prosent av de totale avgifter i kystfart, som 
dokumentert i rapporten ”Hvordan styrke sjøtransportens 
konkurranseevne”.
Kystverkets nye losforskrifter er imidlertid et effektivt skritt i 
stikk motsatt retning.
    Fra 1. januar er det innført full losplikt innenfor den nor-
ske grunnlinjen for alle fartøyer over 70 meters lengde, eller 
35 meters lengde om de fører farlig last eller uansett lengde 
om de fører 12 passasjerer eller mer. Det legges riktignok 
opp til utstrakt bruk av farledsbevis, men representerer en 
ytterligere byråkratisering og vanskeliggjøring av bruk av 
sjøområdet, uten at det kan dokumenteres noen som helst 
nytte. 

    Det er lagt opp en inntektsfordeling med 60 prosent fra 
losingsavgift, 38 prosent fra losberedskapsavgift og 2 prosent 
fra avgift på farledsbevis. Etter planene vil beredskapsavgiften 
bli 28 prosent lavere, mens økningen vil bli skjøvet over på 
losingen. Det regnes med at fl ere fartøy etter hvert vil kunne 
seile på farledsbevis. Kystverket ser for seg en reduksjon i kost-
nader på 29 millioner kroner, men bruk av los vil bli dyrere, og 
det rammer sjøveiens konkurranseevne.
   

Kritikkverdig prosess
Prosessen rundt utformingen av de nye losforskrifter har vært 
utført internt i Kystverket under ledelse av losinspektør Haldor 
Sæther. Føringene ble lagt i ”Loseffektiviseringsprosjektet” 
fremlagt i mai 2007, utarbeidet av Kystdirektoratet, Kystver-
kets avdelinger, representanter for Norsk Losforbund, Losbåtfø-
rernes Forbund og fagforeningen NTL.  
    Mandatet var å følge opp Stortingsmelding 47 (1998-99), 
evaluering av losordningen av 1995, samt å vurdere andre 
rasjonaliseringstiltak innenfor lostjenesten. Alle aktuelle tiltak 
skulle skje innenfor rammene av forsvarlig sikkerhet. Prosjek-
tet som ble igangsatt i mars 2005 skulle dessuten vurdere 
kostnadsreduserende tiltak innen lostransport, formidling, 
administrasjon og ved selve losingen. 
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  Fra brukernes side var det stilt store forventninger, blant annet 
fordi DNV på oppdrag fra Kystverket (nr 2006-1613) hadde 
konkludert med at antall losinger kunne reduseres mellom 25 
og 30 prosent uten at det ville gå ut over sikkerheten. Dette 
ville i seg selv kunne gi reduserte kostnader i området 50-100 
millioner kroner.  Likeledes ble det forventet at bruk ny tekno-
logi ville ble bli foreslått tatt i bruk. 

    Den 8. juni 2010 møtte kystdirektør Kirsti Slotsvik til et 
nasjonalt høringsmøte i Haugesund med representanter for 
Maritimt Forum, Rederiforbundet og Fraktefartøyenes Rederi-
forening.   ”Jeg setter stor pris på innspillene som kommer fra 
næringen. Jeg håper den nye losplikten vil bli et bra kompromiss 
mellom sikkerhet og effektivitet”, sa Kirsti Slotsvik ifølge Kystver-
kets pressemelding.

Hvilke høringsinnspill det ble tatt hensyn til er ikke godt å fi nne 
ut av, for oppgaven som Stortinget hadde gitt om effektivisering 
av lostjenesten endte med utvidelse til full og generell losplikt 
innenfor grunnlinjen, også for kystfart og større fi skefartøyer. 
   Forskriftene er et rent resultat av Kystverkets interne vurde-
ringer og hensyn til egne ansatte. Selve prosessen bærer i liten 
grad preg av å ha vært åpen for andre hensyn. 
   
Det kritikkverdige ved fremgangsmåten blir innlysende når en 
ser hvor liten vekt det er lagt på utviklingen av navigasjons-
teknologi og sikkerhetsstyring til sjøs siden 1995-ordningen ble 
iverksatt. ISM-koden har endret selve opplegget for skipsdriften 
med ”accountability” i alle ledd, mens losen i større grad er blitt 
et fremmedelement som verken har ansvar eller er ”accounta-
ble” for samfunnet eller for skipsfarten. 

  Innføringen av AIS, posisjonsbestemmelse, maritim trafi kkover-
våkning og bedre kommunikasjonssystemer er også utviklings-
trekk som har endret bildet siden begynnelsen av 1990-tallet. 

Fraktefartøyenes Rederiforenings 
historie 1935 - 2010.
Boken ”Livslinje i stampesjø” av forfatter Dag Bakka jr. 
ble utgitt i anledning foreningens 75 års jubileum.

Boken kan bestilles ved henvendelse til 
foreningens kontor enten på tlf. 55 55 16 20  
eller på e-post: fi rmapost@fraktefartoyene.no  

Pris kr.  500,- + porto.
Pris for medlemmer av FR kr. 250,- inkl. porto

nnføringen av AIS posisjonsbestemmelse maritim trafikkoverIn

Fjernlosing på visse strekninger er i dag en mulighet. Kystver-
kets eneste tilsvar på alt dette har vært å utvide losplikten!
    ”Loseffektiviseringsprosjektet” hadde merket seg en øk-
ning i grunnstøtninger fra 2004 til 2007. De har imidlertid 
ikke gått inn på de største sjøulykkene i Norge de senere 
år, som alle har skjedd med los ombord eller med med-
virkning fra trafi kksentralene. Kystverket har uten videre 
avfeiet konsekvensene av Rocknes og Crete Cement med los 
ombord, Server og Godafoss der losen nettopp var gått fra 
borde, eller Full City som drev på land ved Langesund mens 
trafi kksentralen i Brevik toet sine hender. For Kystverket og 
dets ansatte har full losplikt vært det eneste svar på oppga-
ven som Stortinget gav dem.

Det mest alvorlige er dette: 
      Losordningen og farledsforvaltningen med sitt av-
giftsregime er av de grunnleggende rammebetingelser for 
sjøtransportens konkurranseevne og fremtid. Losforskriftene 
er derfor av vidtgående betydning for nasjonale transport-
planer, for verdiskapningen i kystdistriktene, for rekruttering 
av sjøfolk i kystsamfunnet, for skipsdrift under norsk fl agg, 
miljøutvikling osv.

Det er derfor forstemmende at premissene for revisjonen 
er lagt i en lukket prosess hvor seks av 13 medlemmer i 
Loseffektiviseringsutvalget representerer loser, losbåtførere 
og fagforeninger og de øvrige syv direktorat og Kystverk. 
Høringsrunden gjorde etter alt å dømme svært lite inntrykk 
på de ansvarlige.  

Vi mener at Regjeringen bør starte arbeidet med en egen 
strategiplan for nærskipsfarten i regi av Nærings- og han-
delsdepartementet, der også farledsregimet og sjøsikkerhe-
ten blir vurdert i en større sammenheng enn det Kystverkets 
ansatte har vært i stand til. 
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Fra vei til kjøl?
Av Dag Bakka jr.

Det mangler ikke utredninger om nærskipsfart og 
sjøtransport. Mål og konklusjoner er nokså sammenfal-
lende, mens utfordringene med hensyn til realisering 
synes å være formidable. Men ut av rapportene kommer 
som regel ny kunnskap, nye kvantifi seringer og argumen-
ter. Og utredningene bidrar på sin egen måte til å føre 
sjøveiens parter nærmere sammen og å holde prosessen 
gående.

Sjøtransportens konkurransefl ate
For å komme på offensiven i forhold til nasjonale transport-
planer gikk Norske Havner, Kystverket, Logistikk- og trans-
portindustriens Landsforening våren 2009 sammen om et 
prosjekt med den utfordrende tittel: Hvordan lykkes med 
sjøtransport i et utvidet perspektiv?
    Målsettingen har vært å øke transportarbeidet til sjøs gjen-
nom å foreslå tiltak fra havner og rederier for å framstå som 
attraktive partnere i logistikkjeden. 

Prosjektleder har vært Rolf Aarland i Trondheimsfjorden 
Interkommunale Havn IKS og arbeidsgruppen forøvrig av ass 
havnedirektør Ivar Vannebo i Drammen Havn og sjefsingeniør 
Roar Johansen i Kystverket. Ikke mindre enn 20 offentlige tra-
fi kkhavner deltok i prosjektet, med konsulentfi rmaet SITMA 
som ekstern samarbeidspartner. Også linjerederiene har vært 
involvert i prosjektet, siden det primært går på stykkgodsmar-
kedet der konkurransefl aten er størst.
   
Rapporten som forelå i oktober 2010 i et omfang av 138 
sider. Den gir et sterkt inntrykk av grundig og omfattende 
arbeid som også bygger på tidligere utredninger og et stort 
antall intervjuer med vareeiere og transportører. Den er klar 
i struktur, analyser og dokumentasjon. Om det meste vil være 
kjent, så foreligger problemstillingene her i en godt dokumen-
tert form. Rapporten konkluderer med en serie anbefalinger 
og har dessuten forslag til en konkret handlingsplan i 20 
punkter.

Det åpenbare misforhold er at 44 prosent av transportarbei-
det innenlands utføres med skip, mens bare 3 prosent av de 
statlige bevilgninger i NTP 2010-2019 er tildelt Kystverket 
som er sjøtransportens fagorgan. Transportpolitikken legger 
dessuten opp til fortsatt kapasitetsøkning av stamveinettet, 
samtidig som sjøtransporten er hemmet av høye avgifter og 
byråkratisering av farledene. 

Rapporten peker derfor på tre områder som sjøtransportnæ-
ringen må arbeide målbevisst for:

• Rammebetingelser, likebehandling avgifter, felles transport-
planlegging

• Interesse og omdømme, miljørettet fornyelse, initiativ til 
nye løsninger

• Operative barrierer og muligheter, fjerne fl askehalser, 
godskonsolidering

Ut fra sin forståelse av markedet mener rapporten at den 
viktigste barriere for sjøtransporten er for lite konsentrasjon 
av gods i knutepunktene til at volumfordelene kan utnyttes, 
selv om det totalt kan være nok gods.

Samarbeid
Rapporten kommer ikke utenom rammebetingelsene. Sjø-
transporten er pålagt vesentlig høyere egenfi nansiering enn 
de øvrige transportformer og dette er en viktig faktor for 
sjøveiens konkurranseevne. 
Det er gjengitt tall for avgiftene som godsruterederiet Sea-
Cargo ville måtte betale for ukentlige anløp av Bergen, Florø, 
Ålesund, Kristiansund og Trondheim. For et mellomstort skip 
som Trans Carrier (9953 bt) vil dette utgjøre NOK 154.908 
per rundtur. Av dette er 40 prosent havneavgifter, 51 prosent 
i losavgift, losberedskap og kystavgift, og 1 prosent miljøavgif-
ter (mineraloljeavgiften unntatt). Av denne grunn har rederiet 
valgt å snu skipet i Stavanger og sende lasten videre med bil. 
    
Rapporten ser grundig på tiltak for å styrke godsknute-
punktene for å trekke sammen større volumer. Her kreves 
samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og bransjeorgani-
sasjoner for å utvikle næringsklynger innen gods og logistikk. 
Havnene må komme naturlig inn i slike klynger. Det foreslås 
å organisere pilotprosjekter for innenriks sjøtransport som 
kan styrke havnen rolle som konsolideringspunkt. 

Konklusjonen går på å etablere sterkere samarbeid og sam-
ordning innen transportsektoren. Men det legges også opp 
til sterkere fagmyndigheter og forvaltningsenheter. Kystverket 
utfordres til å ta en større rolle som nasjonal havnemyndig-
het. Rapporten poengterer at utviklingen må styret etter 
langsiktige visjonære løsninger. Alle de involverte aktører 
må heve blikket og erkjenne at de utgjør en del av en vital 
samfunnsfunksjon.  

Rapportens forslag til handlingsplan består 
av følgende 20 tiltakspunkter:

1. Neste NTP må inneholde konkrete mål og strate-
gier for overføring av gods fra vei til sjø og bane.

2. Transportmidlene må ha mest mulig like rammevil-
kår ved brukerfi nansiering av offentlig infrastruktur.

3. Investerings- og driftskostnadene knyttet til overvå-
king og sikkerhet til sjøs bør fi nansieres av Staten.

4. Kunnskapsgrunnlaget vedrørende sjøtransport og 
intermodale transporter der sjøtransport inngår, må 
forbedres.

5. Sterkere regionale forretnings- og forvaltningsenhe-
ter innen intermodale transporter.

6. Mer synlig tilsynsmyndighet for å oppnå likebehand-
ling av operatørene i transportsektoren.

7. Transportplanleggingen i Kystverket styrkes, der 
etaten må ta større ansvar og rolle som nasjonal 
havnemyndighet.
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Generalforsamling Fraktefartøyenes Rederiforening og
årsmøte i Brønnbåteiernes Forening 2011:

8. Et statlig investeringsfond opprettes for utvikling av 
effektive og miljømessig gode logistikknutepunkt.

9. Pilotprosjekter gjennomføres for mer aktiv bruk av 
havnearealet og havnetjenestene i bedriftenes forsy-
ningskjeder.

10. Havner med vekst innen intermodalt gods priorite-
res med hensyn til stamnettilknytning.

11. Pilotprosjekter for samarbeid mellom sjø og bane 
iverksettes.

12. Fagmyndigheten for forvaltning og utvikling av of-
fentlige gods- og logistikknutepunkter styrkes.

13. Havnene bør samarbeide tettere om beste praksis 
vedrørende effektiv terminaldrift i logistikknute-
punktene.

14. Havnene iverksetter handlingsprogram i samarbeid 
med terminalaktørene for å heve effektiviteten og 
kvaliteten i terminalarbeidet.

ombord på “Color Fantasy” 2. - 4. mai.

Foreløpig program: 

Mandag 2. mai:
kl. 11.00 - 13.00 -  Seminar - Tema: “Gods fra vei til sjø”
kl. 15.00 - 16.15 Generalforsamling Fraktefartøyenes Rederiforening
kl.  16.30  Årsmøte i Brønnbåteiernes Forening

B/B Viktoria Viking

15. Havnene i Oslofjorden bør styrke samarbeidet vedrø-
rende markedsutvikling og samordning av driftsoppga-
ver og infrastruktur.

16. Havnenes nye, felles interesseorganisasjon får i opp-
gave å kartlegge og markedsføre havnenes betydning 
for sysselsetting og verdiskapning, for å styrke kunn-
skap, fokus og omdømme hos publikum.

17. Pilotprosjekter gjennomføres i 1-2 byer med sikte på 
innføring av landstrøm.

18. Bedre rammevilkår for bygging, drift og fornying av 
nærskipsfl åten.

19. Havnene etablerer regionale miljøpriser eller andre 
aktive virkemidler til bedrifter som satser på miljø-
vennlig transport.

20. Det bør utvikles kommunikasjonsstrategier der aktiv 
informasjon og samfunnsdebatt blir sentral for å frem-
me sjøtransportens fortrinn i framtidens transporter.

Vi minner om generalforsamlingen som i år holdes 

Fortsettelse fra forrige side:
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Året 2010

Fortsatt fornyelse i nærskipsfl åten

Til tross for et slakkere marked og ettervirkninger av fi nanskrisen 
har den norske fl åten i nærsjøfart vist fortsatt fornyelse.  Flåten av 
brønnbåter har fått fl ere nye og store enheter, og småtankfl åten 
fi kk i fjor sine første nybygg på fl ere år.  Men også betsnaden av 
rene lastebåter viser fornyelse ved at eldre enheter er solgt og 
fl ere nyere kommer til.

Markedet for skip på 1000-6000 tdw tok seg noe opp gjennom 
fjoråret fra det svake nivået i 2009. På nyåret har aktiviteten imid-
lertid falt sterkt slik at nivået nå nærmer seg fi nanskrisens mest 
akutte fase. 

Av Dag Bakka jr

Innenlands ser vi at 
rundt 15 skip har skiftet eiere. 

Flere eldre fartøyer er solgt ut av landet. 
Storfosna (1350 tdw) fra 1966 og Linn Kris-
tin (765 tdw) fra 1962 er gått til opphugging. 
Selvlosseren Canlill (843 tdw) fra 1966 er solgt 
til Spania, og den konkursrammede Ocean Sun 
(900 tdw) fra 1970 har funnet veien til Cook-
øyene i Stillehavet i kjølvannet av fl ere andre 
norske fraktebåter.  Velholdte Kongsvik (640 
tdw) fra 1960 ble solgt til Vestindia.  Av større 
skip ble selvlosseren Aasfjord (3960 tdw) solgt 
til Kanariøyene. 

I en særklasse kommer Elinor Marit på 254 
tdw, bygget i 1961 som Ty, som i sommer ble 
levert til kjøpere på St Pierre & Miquelon – en 
fransk øygruppe like ved Newfoundland. Den 
var da den siste klassiske fraktebåten som 
hørte hjemme i Mosterhamn. I dette tilfel-
let skal den fortsatt brukes som fraktebåt, og 
Norge er et av de få steder i verden der det 
fremdeles fi nnes små fraktefartøyer av stål. 

Vi har registrert at 12 lastebåter er kjøpt inn fra utlandet, 
de fl este for ombygging til selvlossere eller til fôrtran-
sport, og har dessuten tatt med et skip fl agget inn fra
norsk eier til samme anvendelse.  Med byggeår fra 1992
til 2008 representerer de en klar fornyelse av den norske 
”shortsea”-fl åten. At bare to av dem er satt under norsk 
fl agg må tilskrives rammebetingelsene. 

Prisnivået var rimelig fast gjennom året, og de tre
3700-tonnerne fra 2000 innkjøpt til Kopervik Shipping
skal ha blitt omsatt for EUR 3.5 millioner hver.

Kjøpt Navn  tdw Bygd Rederi    Reg  Type  Ex-navn
Jan Dina  4633 2002 Myklebust Rederi AS, Fonnes Kypros  Selvlosser Alsen
Mar Norvind  5916 2002 Sandfrakt Rederi AS, Ølensvåg Gibraltar Selvlosser Allegro
 Iberica Hav 2262 1999 Hav Ship Mnmg AS, Bergen Bahamas    Ewald  
 Fri Skien  3740 2000 Høgli AS (Kopervik Sh), Kopervik Gibraltar   Frisian Sun
 Bona Safi r 2249 1992 Bontveit Rederi AS, Atløy  NOR  Selvlosser Gelre
Mai Frakt Fjord 4500 2007 Knut Sætre & Sønner, Mastrevik NOR  Selvlosser       Noorderkroon
Juni Fri Porsgrunn 3792 2000 Vealøs AS (Kopervik Sh),   Kopervik Gibraltar       Bremer Reeder
 Fri Brevik 3792 2000 Vealøs AS (Kopervik Sh),   Kopervik Gibraltar Frisian Sky
Aug Vågsund* 2183 1988 Bio Feeder AS, Austevoll  NOR  Fiskefôr  Torill
Sept Feed Fiskaa 4178 1995 Halten AS, Trondheim  Antigua  Selvlosser Tornator
Des Vestfjord 2510 1993 Fonnes Rederi AS, Fonnes  Nederland   Lotus
 Artic Ocean 2366 1993 Artic Fjell AS, Førde  Barbados Fiskefôr  Viscount
 Hagland Saga 4530 2003 Hagland Bulk II KS, Haugesund Malta  Selvlosser       Arklow River

*Vågsund er kjøpt fra Vaagebulk I KS i Bergen og fl agget hjem fra Gibraltar.

Knut Sætre & Sønner i Mastrevik skiftet i fjord ut selvlosseren Tri-Frakt 
fra 1973 med Frakt Fjord, en 4500-tonner fra 2007 innkjøpt fra Ned-
erland. Her ses skipet i Brevikstrømmen like etter levering, før det fi kk 
montert gravemaskin.  Foto Tomas Østberg-Jacobsen
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Den nederlandske coaster Gelre fra 
1992 ble i fjor vår kjøpt av Bontveit 
Rederi AS i Askvoll og bygd om til 
selvlosser Bona Safi r spesielt for 
føring av tare. 
Foto Ole Jakob Dingen

Markedsutviklingen de siste to år.  Kilde Norbroker Shipping, fl ekkefjord

Elinor Marit (254 tdw) ble i fjor solgt til ST Pierre & Mi-
quelon på den kanadiske østkysten for fortsatt bruk som 
fraktebåt. Her står den på slipp i Vedavågen i august for 
klargjøring til overfarten.
Foto Alf Johan Kristiansen
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TM Master
Vedlikeholds- og flåtestyringssystem
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Moduler

Kvalitet  -  Pålitelighet  -  Kunnskap  -  Innovasjon

·   Vedlikehold
·   Utstyrsregister
·   Verkstedsplanlegging og oppfølging
·   Sentralt innkjøpssystem
·   Mannskapshåndtering
·   Garantioppfølging
·   Elektronisk loggbok

TM Master er et vedlikeholdssystem for skip med toveis replikering 
mot kontor.

Vedlikehold er en viktig del av ISM koden, og TM Master dekker alle 
krav i forbindelse med planlegging, oppfølging, dokumentasjon og 
rapportering.

TM Master er typegodkjent av 
Det Norske Veritas og de største
internasjonale klasseselskaper.

www.teromarine.no    Tel: 55 94 24 60     admin@teromarine.no

Eidsvaag Rederi anvender TM Master
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Nasjonal kadettdatabase lansert
Nå blir det enklere å få fartstid etter endt maritim utdanning. 

Nylig ble en nasjonal kadettdatabase lansert. 

- Kadettdatabasen skal gjøre det enklere for studentene å fi nne seg 
kadettplass, og den gir rederiene en unik mulighet til å fi nne kvali-
fi sert personell, sier Tor Egil Fjelde. 
Han er tilsatt i Maritimt Forum blant annet for å utvikle kadettda-
tabasen. Bak databasen står, foruten Maritimt Forum, fl ere av de 
riksdekkende maritime bransjeorganisasjonene samt de maritime 
opplæringskontorene i Ålesund, Tromsø og Haugesund. 

- Forskjellen denne gangen mot tidligere da vi også har forsøkt oss 
med liknende tiltak, er at vi nå har en person som følger opp både 
studentene og rederiene for å få dem til å bruke databasen, sier 
Øyvind Bårdsen som leder Maritimt Opplæringskontor sørvest. 
- Men nettopp det at den blir brukt, er veldig viktig. Hvis ikke blir 
databasen ikke nyttig for noen. 

For inneværende studieår må alle som søker kadettplass fra som-
meren av, registrere seg innen den 1. april. 
Lenke til databasen fi nnes på Maritimt Forums nettsider. Etter den 
1. april åpnes databasen for rederiene. 

- Databasen er passordbeskyttet. Det er kun den enkelte som 
søker om kadettplass, rederiene og Maritimt Forum som har 
tilgang til informasjonen, sier Tor Egil Fjelde. - Samtidig vil jeg 
understreke at studentene til en hver tid har ansvaret for å se 
til at informasjonen i databasen er oppdatert. Og det er kun 
de som har lagt seg inn i databasen, som regnes som søkere til 
kadettplass. 

Selv om du allerede har kadettplass, må du registrere deg og 
opplyse om rederiet du har fått plass hos. Dette for oversiktens 
skyld, sier han. 

- Med denne databasen blir det ikke bare enklere å skaffe ka-
dettplass til alle som har tatt maritim utdanning, vi får også god 
oversikt med hensyn til hvor det blir av alle ungdommene etter 
endt utdanning. 
Slik kunnskap vil være nyttig for oss i rekrutteringsarbeidet og i 
det daglig oppfølgingsarbeidet vårt overfor ungdom under mari-
tim utdanning, sier Bårdsen. 

Den nye kadettdatabasen er åpen for alle studenter på 
maritime høyskoler og fagskoler i Norge, både for dem som tar 
nautiske linje og for dem som skal bli maskinister.

Eidsvaag AS har brukt TM Master Versjon 1 siden 2005. 
- Årsaken til at vi valgte TM Master ved første anskaffelse var, 
foruten pris, det at systemet var sertifi sert av klasseselskapene 
og at det kunne tilpasses våre båter, sier Johnny C. Bremnes, 
Teknisk Sjef hos Eidsvaag AS. 

Tero Marine lanserte for fi re år siden TM Master Versjon 
2, som er den nye generasjonen av TM Master. Systemet er 
utviklet på Microsoft.Net platform og er et fremtidsrettet 
og brukervennlig system. - Da TM Master V2 kom og vi fi kk 
presentert systemet, åpnet det et helt nytt brukersnitt og forenklet 
den daglige driften og oppbyggingen av databasene. Beslutningen 
om å gå over til V2 var etter dette enkel, tilføyer Bremnes. 

TM Master V2 er et fl åtestyringssystem, med toveis datautveksling 
mellom skip og kontor. Stabil datautveksling sikrer at oppdat-
ert informasjon er tilgjengelig både på land og på skipet. - En 
stor fordel med TM Master V2 er at databaseoppbygging, samt 
forandringer etc. kan med letthet gjøres fra rederikontoret og bli 
overført til båtene umiddelbart, sier Bremnes. 

Tero Marine ønsker at TM Master V2 skal effektivisere den 
daglige driften og forenkle interne prosesser. Om hvordan 
Eidsvaag AS bruker systemet til daglig uttaler Bremnes 
følgende: - Den daglige driften er oversiktlig med hensyn til ved-
likehold, sertifi kater samt historie på komponenter, leverandører, 
teknisk info etc. Enkle oversiktbilder gir førstehånds info om 
“rikets tilstand”. 

TM Master V2 er bygget opp rundt SFI strukturen, men er svært 
fl eksibelt og kan tilpasses andre klassifi kasjonssturkturer. Systemet 
er også klassegodkjent av de største internasjonale klasseselskap-
ene. - Da systemet er bygget på SFI struktur vil dette gjøre det 
enklere for brukere å kunne bruke systemet på tvers av fl åten 
og standardisere jobber og beskrivelse, sier Bremnes. Han sier 
videre at: - Mulighet til å merke klasserelaterte jobber på kompo-
nenter er noe som verdsettes hos klasseselskapene ved survey. 

Tero Marine gjør stadig forbedringer i systemet, og TM Master 
V2 er nå et tilnærmet komplett fl åtestyringssystem med et 
bredt utvalg av moduler. - Systemet er hele tiden under forbed-
ring og  tilrettelegging for våre båter, sier Bremnes. - Vi bruker også 
Crew og Certifi cates modulene, og fi nner disse meget nyttig i å 
holde oversikten over utløpsdatoer et, avslutter Bremnes. 

Eidsvaag AS har nå konvertert til TM Master V2 og bruker 
det på 3 av sine båter samt kontoret. De er i sluttfasen med 
implementering av TM Master V2 på de to siste båtene. 

Eidsvaag AS oppgraderer til
TM Master V2 
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Konseptvalgutredningen om Stad Skipstunnel bygger 
på vesentlige mangler som har stor betydning for 
de viktigste konklusjonene, mener Hurtigbåtenes 
Rederiforbund.

Analysen er utført av en gruppe fra Det Norske Veritas 
og Samfunn og Næringslivsforskning for Kystverket på 
initiativ fra Fiskeri og Kystdepartementet. 

Det er først og fremst datagrunnlaget for trafi kk rundt 
Stad og som er feilaktig. Dette påvirker risikoanalysen 
på en avgjørende måte.
 Analysen baserer seg nemlig utelukkende på AIS-
data for de to siste årene. Problemet med dette er at 
en stor del av de fartøyene som passerer Stad ikke 
er utrustet med AIS. Det gjelder fl ere fartøytyper. 
Fiskebåter må være over 300 brt eller over 40 meter 
før de er pålagt AIS. 
Mindre fraktebåter og andre yrkesbåter er heller ikke 
pålagt å ha dette utstyret. Det samme gjelder mindre 
passasjerbåter og alle fritidsbåter. På grunn av dette 
blir en stor del av fartøygrunnlaget for å beregne risiko 
ved passering av Stad ikke med i analysen. Sett i forhold 
til vind og vær er det nettopp disse mindre fartøyene 

Stad-tunnel:

Stad-analyse på sviktende grunnlag.
som er mest utsatt og derfor representerer størst fare 
for at menneskeliv skal gå tapt på Stad.

Som grunnlag for å anslå antall ulykker som vil inntreffe 
legger analysen til grunn registrerte ulykker mellom 
Måløy og Ålesund de siste 30 årene. Men analysen tar 
ikke hensyn til hendelser og nestenulykker. Grunnen er 
at det ikke fi nnes et rapporteringssystem for dette. 

Det er svært betenkelig at prosjektgruppen i en så 
avgjørende del, av en så viktig analyse ikke gjør noe 
for å bringe frem hva som er det faktiske forhold når 
fartøy passerer Stad. Hadde en lagt arbeid i å intervjue 
sjøfolk og fi skere som passer Stad jevnlig, så ville det 
ikke manglet på opplysninger om alvorlige hendelser 
som lett kunne blitt til ulykker. 

Bruk av simulator kunne gitt svar på hva som 
skjer når en mister maskinkraft eller det oppstår 
andre uforutsette hendelser, ikke minst hvor små 
tidsmarginene er.

Troverdigheten til analysen på dette området er meget 
tynn.
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På initiativ fra HRF (Hurtigbåtenes Rederiforbund) 
har Sintef laget en rapport som tilbakeviser at Stad 
Skipstunnel ikke bør bygges av økonomiske årsaker.

Etter at Kystverket la frem en utredning utarbeidet av 
DNV som konkluderte med at Stad Skipstunnel ikke 
bør bygges ble det bestemt at Sintef skulle gå igjennom 
rapporten og komme med eventuelle korrigeringer og 
nødvendige tillegg.

Trafi kkgrunnlaget, og derved grunnlaget for 
risikovurdering og vurdering av ventetid ved Stad på 
grunn av dårlig vær, var åpenbart feil i utgredningen. 
Det var brukt utelukkende AIS-registreringer for å slå 
fast antall båter som passerer Stad og hva slags båter 
det dreier seg om. Siden kravet til AIS gjelder båter 
over 300 brt. ble kanskje så mye som 30 prosent av 
trafi kken utelatt. Nettopp disse mindre båtene er de 
mest sårbare for vær og vind.

På en stor konferanse i Ålesund fredag 4. februar 
ble den ferske Sintef-rapporten presentert. Med 
stor tilfredshet registrerte konferansedeltakerne at 
minustall var snudd til pluss. 

Tunnelen er rett og slett lønnsom, -samfunnsøkonomisk. 
Det er for øvrig i samsvar med Kystverket sin 
konklusjon i den forrige utgreiingen som ble 
offentliggjort i 2007.

Ved siden korrigert tall for risiko og ventetid var det 
beregning av de tideligere ikke tallfestede effekter av 
Stad Skipstunnel som gjorde utslaget.

-Ved siden av nymerking av leiene, ser HRF på Stad 
Skipstunnel som det viktigste tiltaket for bedre 
rammevilkår for hurtigbåtvirksomhet langs kysten. 
Vi vil fortsette å støtte arbeide med realiseringen av 
Skipstunnelen, sier styreleder Per Vold, som var tilstede 
på konferansen.

Ottar J. Aare fra HRF fortalte om risikovurderinger ved 
passering av Stad og mulighetene med hurtigbåtruter 
relatert til Stad Skipstunnel. Bare 10 % av strekningen 
Stavanger - Trondheim, nemlig Hustadvika, står udekket 
av hurtigbåtruter når tunnelen er realisert og ruten til 
Selje er forlenget til Ålesund. Bare 4,6 nautiske mil av 
Hustadvika er helt åpent farvann når en seiler indre lei 
fra Bud til Kristiansund. Dersom en i dårlig vær velger 
å sende passasjerene med buss forbi dette området 
de få gangene det er nødvendig, vil en kunne etablere 
et gjennomgående samband mellom Stavanger og 
Trondheim i hovedsak basert på eksisterende ruter. Bruk 
av buss har vært løsningen forbi Sletta ved Haugesund i 
dårlig vær i femti år.

En ny fi lm om Stad Skipstunnel ble vist for første gang 
under konferansen. Den kan du nå se på linken 
http://www.youtube.com/watch?v=CZoOdNYUYro

HRF har støttet produksjonen av fi lmen.

Sintef-rapporten vil være ferdig renskrevet om få dager 
og vil da bli å fi nne på HRF sin hjemmeside.

Sakset fra HRF sin hjemmeside: www.hrf.no 

Stad Skipstunnel viser postive tall
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NOx-fondets støttesatser (Utdrag)

Etter signeringen av den nye Miljøavtalen om NOx for 
perioden 2011-2017 har NOx-fondet endret satsene 
for støtte til NOx-reduserende tiltak. De nye støt-
tesatsene fi nnes vedlagt denne e-posten. Den nye 
Miljøavtalen legger vekt på langsiktige og varige tiltak. 
Støttesatsene for slike tiltak er derfor økt betydelig. 

For mer informasjon om støtte fra NOx-fondet vises det til 
søknadsveiledningen på NOx-fondets hjemmesider. 

NOx-fondets støttesatser 
Den økonomiske støtten fra NOx-fondet gis som invester-
ingsstøtte. Utgiftene fastlegges med utgangspunkt i søkers 
investeringskalkyle. Det er derfor viktig at alle kostnader 
tas med i kalkylen. Dette er søkers ansvar. 
Bedriften angir selv investeringsbeløpet og støttesatsen det 
søkes om. Det kan søkes om lavere støttesats enn den som 
fastsettes av styret i NOx-fondet. 
Følgende støttesatser1 gjelder fra 1.1.2011 under forut-
setning av at ESA godkjenner Miljøavtalen (2011-2017) slik 
at den trer i kraft. Alle nye støttesatser får effekt for alle 
virksomheter som er tilknyttet Miljøavtalen 2011-2017 
gjennom fornyelse eller etablering av ny tilknytning. 
For søknader mottatt i 2011: 

• Nybygg og ombygging til gassdrift 
Søknader NOx-fondet mottar i 2011 for nybygg og ombyg-
ging til gassdrift med gjennomføring fra 2011 og innen 
utgangen av 2015 kan oppnå inntil 80 % støtte, begrenset 
oppad til inntil 350 kr/kg NOx redusert. Tiltak som allerede 
har fått innvilget støtte under Miljøavtalen 2008-2010 med 
gjennomføring i 2011 vil også kunne oppnå samme støtte 
forutsatt at virksomheten er tiknyttet for perioden 2011 - 
2017. 

• Fyllestasjoner for gass 
NOx-fondet kan støtte anlegg for fylling av gass under 
forutsetning av at fl ere leverandører vil kunne levere til 
anlegget og at disse anlegg må kunne levere til alle kjøpere. 
Støtten vil bli vurdert på bakgrunn av konkrete søknader. 

• Nye og lovende NOx-reduserende tiltak 
Søknader NOx-fondet mottar i 2011 som representerer 

nye og lovende løsninger kan oppnå inntil 80 % støtte, beg-
renset oppad til inntil 225 kr/kg NOx redusert. Tiltaket må 
gjennomføres fra 2011 og innen utgangen av 2013. Tiltak som 
allerede har fått innvilget støtte under Miljøavtalen 2008-2010 
med gjennomføring i 2011 vil også kunne oppnå samme støtte 
forutsatt at virksomheten er tiknyttet for perioden 2011 - 2017. 
Inntil 30 % av NOx-fondets støtte til hvert enkelt slikt prosjekt 
kan gis uavhengig av oppnådd NOx-reduksjon. Liste over hvilke 
teknologier som skal omfattes av dette vil bli offentliggjort me-
dio februar 2011 og vil bli oppdatert over tid.

• SCR-anlegg med bruk av urea 
NOx-fondet gir kun støtte til SCR-anlegg med bruk av urea der 
det er et kundekrav og kundeoppfølging av at anleggene faktisk 
brukes. Slike søknader kan oppnå inntil 60 % støtte, begrenset 
oppad til inntil 100 kr/kg NOx redusert. NOx-fondet ber alle 
rederier med SCR-anlegg om å montere utstyr som måler 
medgått ureaforbruk. 
Driftstøtte til urea opprettholdes som i dag med kr 2,50 per 
kg.  Anlegg som har dokumentert jevn drift kan etter søknad få 
støtte for utskifting av katalysatorelementer med inntil 80 % av 
kostnadene. 

• Lav-NOx motorombygging og motorbytte 
Søknader NOx-fondet mottar i 2011 og 2012 med gjennom-
føring fra 2011 og innen utgangen av 2013 kan oppnå inntil 80 % 
støtte, begrenset oppad til inntil 225 kr/kg NOx redusert. Tiltak 
som allerede har fått innvilget støtte under Miljøavtalen 2008-
2010 med gjennomføring i 2011 vil også kunne oppnå samme 
støtte forutsatt at virksomheten er tiknyttet for perioden 2011-
2017. 

• Øvrige NOx-tiltak 
(for eksempel energieffektivisering) 
Søknader NOx-fondet mottar i 2011 og 2012 med gjennom-
føring fra 2011 og innen utgangen av 2013 kan oppnå inntil 80 % 
støtte, begrenset oppad til inntil 225 kr/kg NOx redusert. 
Tiltak som allerede har fått innvilget støtte under Miljøavtalen 
2008-2010 med gjennomføring i 2011 vil også kunne oppnå 
samme støtte forutsatt at virksomheten er tiknyttet for peri-
oden 2011-2017. 

For mer informasjon om søknader til NOx-fondet, 
se fondets søknadsveileder.     
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4501  MANDAL
H.P. Tallaksen A.s.
Boks 19, Tlf. 38 26 24 22
Fax 38 26 34 10 
E-Post: hp.tallaksen@online.no 
Mobil: 909 79 596
Privat: Knut Glomså 909 79 596

8600  MO I RANA
Skipsmegler Strand Shipping AS
Boks 244, 8601 Mo i Rana
Tlf. 751 27 800 Fax 751 27 801
www.strand-shipping.no 

Meyership A/S
Boks 218, 8601 Mo i Rana
Tlf. 75 12 85 00 Fax 75 12 85 01
E-post: steinar.aakvik@meyership.no  

5440 MOSTERHAMN
Aasen Chartering As
Boks 73, 5447 Mosterhamn
Tlf. 53 42 56 30 Fax 53 42 56 47
E-post: mail@aasenchar.com
Privat: J. Aas 53 426 801
B.R. Kippersund 53 42 44 09

5200 OS
GeSi Shipping
Boks 26, 5201 Os,
Tlf. 56 30 76 00 Fax 56 30 76 60
Telex 40 908 Jorgn – Privat:
Georg S. Jørgensen 56 30 14 56

1724 SARPSBORG
All-Transport A/S
Strandgt. 3, 1724 Sarpsborg
Tlf. 69 14 84 10 Fax 69 14 84 11
Telex 79 905 alltr n

7500 STJØRDAL     
Stjørdal Sjøtransport  AS
Havneveien 
Tlf. 74 40 52 50 Fax 74 40 52 52 
E-mail: fi rmapost@stjordal-sjotransport.no
www.stjordal-sjotransport.no

7000 TRONDHEIM
Nidaros Shipbroker A/S
Boks 2591, 7414 Trondheim
Tlf. 73 50 93 55 Fax 73 51 74 85
E-post: johavig@c2i.net 
Mobil 90 54 16 44
Aoh: 73 93 96 31

Rimship A/S
Pir II - 13 B
Boks 2251, 7412 Trondheim
Tlf. 73 99 12 40 Fax 73 99 12 45
Mobil 900 18 666
E-post: rimship@rimship.no

5588 ØLEN
Sandfrakt AS
Postboks 133, 5588 Ølen
Tlf. 53 76 60 00 Fax 53 76 60 10
E-post: sandfrakt@sandfrakt.no
www.sandfrakt.no
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