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Mot nytt år med ny finanskrise?
Mot starten av et nytt år 2012, er det vanskelig å si noe sikkert om hva som blir rammene for fraktefarten
neste år. Det snakkes og skrives mye om en ny, og kanskje enda bredere finanskrise enn den vi så i 2008.
Spesielt ser vi at EU er i stormens sentrum, hvor krisen for Euroen er mest sentral.
Jeg skal ikke forsøke meg som spåmann om denne fremtiden. Men dere som driver i fraktefarten, og vi
som er valgt til å styre foreningen, har etter mitt skjønn kun ett valg: Arbeidet må innrettes på å drive vår
næring så godt som mulig. Det er den eneste veien for å sikre fremtiden. Vi er vel alle enige om at nærskipsfarten og sjøtransporten er og vil forbli en viktig næring for kysten i uoverskuelig fremtid. Ja, er det
opp til oss og dem vi samarbeider med fra FR, vil dette bli en næring som skal få økende betydning i årene
som kommer. Så får eventuelle kriser som måtte komme, finne sin løsning både internasjonalt, nasjonalt og
for den enkelte aktør slik som oss.
Dette er bakgrunnen for at vi arbeider stødig overfor myndighetene for å få dem til å sette reelle tiltak
bak sin egen målsetting om at mer last skal over fra vei til sjø og bane. Så langt er dette blitt bare tomme
løfter. Men vi arbeider hardt for å få myndighetene til å utvikle en klar og konkret strategi for å sette kraft
bak disse fine formuleringene. I dette arbeidet har vi samarbeidspartnere i alle sektorer som er opptatt av
å se det samlede transportbildet i sammenheng.
Jeg har som vane å forsøke meg på en oppsummering ved årsskiftet. Det gjør jeg denne gangen også. Og
som den optimisten jeg er, velger jeg å se fremover, og peke på hva som kommer. Men alt av dette har jo
en historie, det er viktig å huske på at bak hvert punkt her, ligger det som regel mye og hardt arbeid, til
dels over lang tid.
1. Fra årsskiftet får våre medlemmer betydelig gunstigere forsikringsordninger for mannskapet
enn hva som har vært tilfelle tidligere.
2. Foreningen har en sterk posisjon politisk og i forhold til samarbeidspartnere, noe som er viktig
når vi har viktige ting på hjertet.
3. Los–saken blir en viktig sak også i 2012. Der oppnevner Kystministeren nå et utvalg som skal ha
en bred gjennomgang av hele systemet. FR vil bli representert i utvalget, og dermed vil vi bli hørt der også.
4. For å styrke arbeidsgiversektoren i foreningen, arrangerer vi i februar neste år en tariffkonferanse,
hvor viktige arbeidsgiverspørsmål taes opp til belysning og drøfting.
5. Foreningen har utviklet en kompetanse på forsknings – og utviklingsprosjekter, noe som har resultert
i at vi gjennom 2012 vil kjøre 2 – 3 tunge prosjekter:
6. Ny Frakt II arbeider med finansieringsløsninger for fornyelse av flåten, og her håper vi å avrunde
prosjektet i løpet av 1. Halvår 2012. Fornyelsesspørsmålet står fortsatt høyt på FR sin dagsorden.
7. I høst har vi kjørt i gang med et Omdømmeprosjekt, som også skal omfatte miljøspørsmål og struktur.
Dette skal avsluttes mot slutten av 2012. Her er det viktig at medlemmene engasjerer seg på de
samlingene som kommer. Siktemålet er at resultatet av dette omdømmeprosjektet kan tas videre
av det enkelte medlem, slik at dette blir et bredt løft for hele bredden i fraktefarten.
8. For neste år planlegges enda et prosjekt, som skal tilby faglig utvikling for en rekke av næringens
yngre ledere. Mer om dette på nyåret.
Slike prosjekt gir oss nye og viktige samarbeidspartnere, samtidig som de medvirker til å utvikle foreningens evne til å arbeide for medlemmenes beste. Og det er viktig at våre mange medlemsrederier engasjerer seg og stiller opp.
Jeg kunne ha nevnt mer, men dette gir en smakebit på hva det arbeides med i Foreningens styre og administrasjon.
Sluttord.
Fra min og styrets side er vi meget tilfredse med den utviklingen vi nå ser i foreningen. Over de siste 3 – 4
årene, har vi sett en klar medlemsvekst, noe som gir en vesentlig forbedring av Foreningens økonomi og
dermed styrke til å delta i nødvendige prosjekter for å bli hørt i våre viktigste anliggende fremover.
Men jeg vil meget sterkt peke på at dette gjør seg ikke selv. Både Fraktefartøyenes Rederiforening og
Nautilus Sjø AS har en stab av meget dyktige og dedikerte medarbeidere, som står på for felles sak. Jeg
ser hvor engasjerte de er for å gjøre en god jobb for Foreningen og Foreningens medlemmer hver dag. På
vegne av styret vil jeg på denne plassen rette en hjertelig takk til vår direktør Siri, og hennes dyktige stab
både i Foreningen og i Nautilus Sjø AS. Og jeg føler at jeg har god dekning i medlemsmassen når jeg fremfører denne takken!
Da vil jeg ønske hver især en riktig God Jul 2011 og Et Godt Nytt År i 2012. Det nye året blir nok krevende, men vi har vel lært etter hvert at utfordringer skal møtes offensivt, det er det beste!
Anders Talleraas
Styreleder i Fraktefartøyenes Rederiforening
NR. 3-4-
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Innstramming i Losforskriftene:
Om tilfeldige regler og utforutsigbar praksis
Av Dag Bakka jr
La det være sagt en gang for alle:
Fraktenæringen er for sjøsikkerhet og farledskunnskap. Vi har all forståelse for at losene har
sin viktige rolle i sjøsikkerheten og at cruiseskip
og fremmede bulkbåter og tankskip til og fra
norske havner må bruke los.
Men vi stiller oss sterkt tvilende til losenes påståtte
enerett til å forvalte sikkerheten, med Server, Godafoss,
Rocknes og diverse andre hendelser i minne.
Innstramningen i losplikten fra 1.januar i år innførte
losplikt på alle fartøyer ned til 70 meter, samtidig som
det åpnet for lokale forskrifter innen oldermannsdistriktene og gjorde det vanskeligere for navigatører å avlegge
farledsbevis.
At innstramningene i losplikten skjedde i en situasjon
med intern lønnskamp mellom Losforbundet og Kystverket har heller ikke skapt noe godt klima for smidige
løsninger til fordel for brukerne og sjøsikkerheten.

La oss ta et konkret eksempel:
En moderne norsk selvlosser på 5500 tdw, bygget i
2002, under Gibraltar-flagg, men med norske navigatører
skulle inn til Sirevåg, men fører hadde ikke farledsvis.
Han kunne pga lengdebegrensningene – skipet var på
over 100 meters lengde – heller ikke gå opp til prøve.
Rederiet bestilte følgelig los inn til Sirevåg og ut.
Dagen før anløp fikk rederiet en påminnelse fra losoldermannen om at de også måtte bestille taubåt. Det
viste seg at losoldermannen i Agder hadde utformet lokale forskrifter som forutsatte bruk av taubåt ved anløp
i Sirevåg, og at et skip på 100-110 meter trengte en båt
med minimum skyvekraft på 30 tonn. At angjeldende
selvlosser hadde hovedmaskin på 3900 bhk og baugpropell gjorde lite inntrykk på losoldermannen.
En slik slepebåt kunne skaffes fra Stavanger, til 12.000
kroner per time, altså 120-150.000 kroner i ekstra utgifter. At det var fint vær og vindstille fikk ikke losoldermannen til å endre mening.
Imidlertid skulle skipet etter planen bytte fører i
Sirevåg, og påtroppende fører hadde farledsbevis for
hele kysten utstedt før 1.1.2011. Derved endret rederiet
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losbestillingen fra Sirevåg til Egersund, hvor det ikke var
krav om taubåt. Den nye føreren kunne ta skipet inn til
Sirevåg - uten taubåt.
Losoldermannens ensidig fastsatte lokale forskrifter
– og stivbeint praktisering – virker tilfeldig, kostnadsdrivende og uheldig og har ingenting med sikkerhet å gjøre.
I dette tilfellet dreide det seg om en skipsfører med lang
fartstid, samt at rederiet pleide å bruke taubåt fra Egersund når været gjorde det nødvendig. Det må også legges
til at skipets bredde på 15 meter var godt innenfor breddebegrensningen på 20 meter for losplikt.
Det betenkelige ved innføringen av den særnorske lengdebegrensningen på 70 meter (mot 90 meter i svenske
farvann) er at den rammer spesielt effektiviseringsforsøkene i godsrutefarten – nettopp den del av sjøtransporten som kjemper i konkurransen med veitransport.
Både Nor-Lines og Sea Cargo har satt inn større enheter
og er i ferd med å bygge nye og miljøvennlige skip. Også
i dette perspektiv er lostjenesten å betrakte som en
hindring i anstrengelsene for effektiv og miljøvennlig sjøtransport – uten at det har noe som helst med sikkerhet
å gjøre.
Konsekvensene av innstramningene fra 1.1.2011 har så
langt vært en uensartet og uforutsigbar praksis som resulterer i økte kostnader og sviktende konkurranseevne
for sjøveien. At det innføres regler og rigid praksis bidrar
også til å presse gjenværende norske navigatører ut av
nærskipsfarten til fordel for utenlandske på ITF-vilkår, når
de likevel må ta los.
Innstramningene fra årsskiftet har gjort det umulig
for nye navigatører å ta farledsbevis for de havner hvor
det er innført lengdebegrensninger. Adgangen til å kvalifisere seg til farledsbevis er generelt gjort vanskeligere og
dyrere etter årsskiftet.
Som en av FRs medlemmer sier det: ”Akkurat nå har
vi heldigvis farledsbevis for hele kysten hos de fleste av
våre navigatører, men dette er en utdøende rase”.
Om dette i det lange løp bedrer sikkerheten langs
kysten er lite trolig.

Fraktenæringens “julerush”
I fraktenæringen har det å ligge hjemme i julehelgen
vært av de aller viktigste saker. Utallige fraktefolk
har gjennom årene stått på å komme hjem i tide
til julaften og tilbringe noen timer, eller i beste fall
dager, sammen med familien. Og hjemme var mor
ekstra årvåken for å få med seg værvarselet for
Stadt, med konsekvenser for nattesøvnen når kulingen rusket i takrennen.
Om noe, så var dette fraktenæringen eget ”jule-rush”. I
en tid da tidspresset nok ikke var så stramt som i dag og
det var hundrevis av båter i løsfart på kysten, var dette
en førjulsstemning med både press og forventning. Fra
midten av desember talt hver time når det gjaldt å få
lasten klar, gjøre sjøklar og komme av sted hjemover. For
uredde karer var det å bite tennene sammen og la det
stå til over Folla eller Jæren.
Men det var ikke alltid mulig. I Austrheim fortelles det
fremdeles om julen 1955 da det var så mye tåke – det
var før radarens tid – at båtene ikke kom hjem før enn i
romjulen.
Når så båtene kom hjem oppunder julaften kunne det
bli folksomt i fraktemiljøene med båter tett i tett ved
kaiene på Lista, i Kopervik, Mosterhavn, Mastrevik og
videre nordover. Stillheten senket seg over flåten julaften
og julenatt. Når selve julehøytiden var over åpnet det
seg muligheter for prat og sosialisering, kommentarer og
sammenligning.

Det kunne bli trangt ved kaiene når alle båtene lå
hjemme i julen, som på Fonnes rundt 1965. Blaaøy ligger
ytterst, så Framy, Gerlaug, Edmy og fiskebåten Gullfonn.

Førjulsforlis i 1966

Av flere grunner, først og fremst på grunn av krevende
værforhold på kysten vinterstid, kom det til å skje en del
ulykker og tragiske forlis i denne førjulstiden. Ekstra ille
var det i 1966, da fire båter gikk tapt de to siste ukene
før jul. Men siden tre av dem var grunnstøtninger ble
tapet av liv begrenset til to mann.
Den 7. desember gikk Norfart av Tjørvåg, et stort
trefartøy på 380 tdw, på grunn ved Grønningen utenfor
Kristiansand på vei fra Fredrikstad til Trøndelag med
leca-blokker. Båten kom flott neste dag og ble tatt inn til
Odderøya, der den sank på grunt vann. Mannskapet på
tre kom velberget fra forliset.
En uke senere gikk en annen båt med leca tapt lenger
øst da Brim fra Bremsnes gikk opp på Målen utenfor
Narestø, like øst for Arendal. Den var en stålbåt på 400
tdw, en ombygd landgangsbåt fra krigens dager, som 14.
desember kom for nær dette revet av rullestein. Mannskapet ble berget, men vraket knust av naturkreftene.
Tre dager senere var m/s Godøy fra Godøya på Sunnmøre, en stålbåt på 410 tdw, på vei over Jæren kuling
og grov sjø fra Oslo til Bergen med stål. Da båten var
kommet nord for Obrestad ved 1200-tiden tok den
rammet av tung sjø og tok en overhaling som fikk lasten
til å forskyve seg. Det kom også et tau i propellen som
gjorde skipet manøvreringsudyktig.
Med 40-45 graders slagside ble det sendt nødmelding,
og redningskrysser sent ut. Den lille fraktebåten Perico,
ført og eid av Peder Svåsand i Strandebarm, lå imidlertid
noen sjømil unna og kom først til unnsetning. Med flott
sjømannskap fikk Perico lettbåt på sjøen og satt en line
over til Godøy. De fem om bord i Godøy ble så trukket
om bord i Perico, mens skipet ble drevet nordover og
gikk på land på Revtangen.

Mannskapet på Godøy fra Sunnmøre ble berget av
Percio under vanskelige forhold. Godøy (410 tdw) var
en ombygd hvalbåt fra 1921; her under tidligere navn
Hirma fra sandøy
NR. 3-4-2011
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Vogntog velter annenhver dag
av Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Centre
I Norge velter 200 - 250 vogntog per år. Dette
utgjør stor sikkerhetsrisiko og hindrer annen
samferdsel.
Hver dag kjører vogntog på flere titalls tonn på
norske veier. For ofte havner de utenfor.
-Korte tidsmarginer, manglende veivedlikehold,
dårlig veidekke, smale veier og lite eller manglende
veiskulder er blant årsakene, sier produkssjef Asbjørn Taule i IF forsikring.
200 - 250 trailervelt i året.
IF skadeforsikring har gått gjennom alle velt- og
utforkjøringsskader med tunge vogntog over en
femårsperiode. - Jeg vil anta at det kan ligge mellom 200 - 250 trailervelt i året. Det kan vi ikke
leve med, sier han. Bare IF skadeforsikring alene
har ca. 90 forsikringssaker på vogntog-velt i året.
Det betyr at det velter en trailer langs norske
veier oftere enn annenhver dag.
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Dårlige veier og uerfare sjåfører
Det er semitrailere, med bare en, lang henger,
som velter oftest. Norges Lastebileierforbund
kurser n sjåfører for å forebygge velt. Teknisk
rådgiver Rune Damm er enig med IF, og mener
at ulykkene ofte skyldes veiene.
Men han mener også at mange sjåfører som
kjører semitrailere ikke er erfarne nok.
-Kreftene i et semitrailer-vogntog og faren ved
å kjøre det blir undervurdert. Mange sjåfører
har for lite erfaring. Noen overvurderer sin
egen evne som sjåfør og kommer for langt ut på
kanten, sier han.
Sjøtransport er best for samfunn og
transportbruker
Mange samfunnsbevisste vareeiere og speditører velger sjøtransport som et alternativ til
lange semitrailere. Dette bidrar til å redusere
ulykkesomfanget og øket fremkommeligheten
på våre veier. I tillegg sparer det samfunnet for
kostbart vedlikehold av veier. Samtidig sparer
transportbruker også penger og miljøutslippet
reduseres betydelig.
Sakset fra www.shortseashipping.no

Fraktenæringens “julerush”
Forts. fra side 5
Dagen etter redningsdåden ved Revtangen kom meldingen
fra Finnmark om at fraktebåten Uer hadde kantret ved
Mylingen like nord for Hammerfest. Båten var et eldre
trefartøy på 160 tdw hjemmehørende i Kristiansund og
var på vei fra Havøysund til Kristiansund med saltfisk.
Den hadde høy dekkslast og møtte sørvestlig kuling og
10 minusgrader da den la ut. Utenfor Mylingen ble den
rammet av en tung brottsjø som må ha slått løs dekkslasten og førte til at fartøyet krenget over. Av de tre om
bord kom skipperen, Erling Barset, seg om bord i lettbåten,
mens de to andre kom bort. Godsruteskipet Stjernøy kom
til unnsetning og en leteaksjon etter de savnete ble satt i
gang. Forliset kostet to liv.

Tragiske hendelser

I nyere tid er det to slike ”førjulsforlis” som er blitt husket
for sine tragiske forløp.
Det ene var fraktebåten Vestervåg (400 tdw) fra Sund i
Vrakrester fra Godøy, slik de ligger på Revtangen i dag
Hordaland som forliste utenfor Lista selve julaften 1971 på
vei hjem fra Danmark med kornlast. Båten var et stålfartøy
på 400 tdw, bygd i 1946.. Den gikk fint i grov sjø og stiv
kuling opp mot Lista da den plutselig krenget over og sank.
Dagen etter, søndag 22. desember, ble det funnet
I den dramatiske situasjonen da Vestervåg forliste var det
livbelter og annet vrakgods like sør for Rørvar bare to mann som kom seg opp i redningsflåten som
vik, men skipet ble likevel ikke meldt savnet. Så
løsnet da skipet gikk ned. De tre andre om bord ble borte.
kom julen, og ingen hørte noe fra båten. Først i
romjulen ble det satt i gang leteaksjon på Folla,
Mens forlisene til nå først og fremst hadde rammet eldre
som imidlertid ikke gav noe resultat. Tre mann
fartøyer, var det en moderne paragrafbåt som ble borte
omkom ved forliset, blant dem rederen fra
like før jul i 1974. Skipet var Hadarvaag fra Lødingen –
Lødingen.
singledekker på 435 tdw fra 1966 – som var på vei over
Folla 21. desember fra Orkanger til Stokmarknes. Det ble
Her ble det senere reist kritikk mot at båten
sist sett om morgenen den dagen da det var kommet ut
var underbemannet; det kan imidlertid neppe ha
for Buholmsråsa og tatt i vei med Folla.
vært noen årsak til forliset.
Dagens fartøyer er både større og av høyere
standard, navigasjonsutrustningen gir en helt
annen presisjon enn den gang, og værmelding og
trafikkovervåkning er blitt bedre. Og selv om
kystfarten har endret karakter, så opplever fraktenæringen fremdeles litt av sitt gamle julerush
disse ukene i desember.
Dag Bakka jr

Hardarvaag forsvant på Folla like før jul 1974
med tre mann. Båten var på 435 tdw, bydg 1966
på Hjørungavaag Verksted
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Statsbudsjettet 2012
Høringsbrev til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite
Statsbudsjettet 2012
Vi takker for at vi får legge frem våre saker for komiteen.
Det er mange sider ved Regjeringens maritime politikk
som har virket positivt for vår næring.Vi trekker spesielt
frem nettolønnsordningen, som har medført bedre økonomiske og mer stabile forhold for de rederiene som er
omfattet.
Det er svært gledelig at Regjeringen følger opp med
videre reduksjon av kystgebyret. Selv om det samlet sett
ikke gir stort utslag i den totale avgiftsbelastningen, er
det en viktig bekreftelse på at regjeringen har fokus på
skjevheten i avgiftsnivået veg – sjø.
Før ny losforskrift trådte i kraft 1.1. i år, advarte vi
sterkt mot de uønskete konsekvenser den ville medføre
for sjøtransporten og målsetningen om å overføre gods
fra veg til sjø. Det viser seg dessverre at våre verste
anelser har slått til for fullt, og nye loskrav er blitt en
spesiell tung og vanskelig sak for vår næring.
Høy sikkerhet til sjøs er viktig, og lostjenesten er viktig
for sikkerheten. Imidlertid må det legges til rette for et
langt bedre samspill mellom skipsfører, teknologien om
bord og losen. I dag bruker vi losressursene der de ikke
trengs, samtidig som skip med behov for los ikke får
behovet dekket. En løsning på dette er at langt flere enn
i dag må få og kunne benytte farledsbevis. Dette vil frigjøre loser til skip med navigatører som trenger losens
farledskunnskap. Det er mange eksempler på at i dag må
navigatører med den nødvendige lokalkunnskapen, som
kunne brukt farledsbevis, ta los fordi skipet overskrider
en bestemt lengde eller har en spesiell last. Lostjenesten
er 100% brukerfinansiert, og økningen i budsjettet taler
sitt tydelige språk; fra kr. 500 mill. inneværende år til kr.
650 mill. i 2012-budsjettet. Det er et meget klart behov
for vesentlige endringer av losforskriften, i den retning
vi og mange andre organisasjoner har gitt innspill om til
Kystverket og til Fiskeri- og Kystdepartementet.
Det er derfor svært gledelig at departementet nå har
besluttet at det skal nedsettes et offentlig utvalg som
skal foreta en helhetlig gjennomgang av lostjenesten.
Vi har lenge pekt på ubalansen i avgiftssystemet mellom de ulike transportformene, og behovet for harmonisering /konkurranse på like vilkår.Vedlagt sendes
en oversikt over avgiftene de ulike transportformene
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er pålagt, utarbeidet av Møreforsking Molde i 2009.Vi
påpeker at i tillegg til antall avgifter medfølger det også
et omfattende byråkrati, slik at den totale belastningen
for sjøtransportens del er betydelig. Det finnes ingen
nasjonale hovedgrep eller virkningsfull sjøtransportstrategi i Norge. Slik strategi finnes både for vegtransport
og jernbanetransport.
De fleste avgifter/gebyrer beregnes fra fartøyets bruttotonnasje – BT.Ved kontrahering av skip med LNG-drift
opplever vi det paradoks at pga økt volum tilknyttet
LNG- tanker m.m., øker skipets BT og dermed avgiftene opp til det dobbelte, mens lastekapasiteten er den
samme. Rene skip og miljøvennlig fremdrift er et mål
som er bredt forankret, så dette er en sak myndighetene må ta tak i!
Vi understreker betydningen av at myndighetene er med
på laget når fornyelsesprosjektet skal videreutvikles til
et fornyelsesprogram – en miljøbegrunnet flåtefornyelse.

I

Årsmøte i Bodø Lokalforening

Tariffavgift

Lørdag 26 november var det årsmøte i Bodø Lokalforening.
på Nordfiskbrygga på Nyholmen.
11 medlemmer var fremmøtt.
Fra FR møtte styreleder Anders Talleraas og Siri Hatland.

Det norske maskinistforbund
Fra Maskinistforbundet har vi fått melding om
nye kontingentsatser fra 1.01.2012:

Valg av styre:
Jan Odd Magnussen ble gjenvalgt som styreleder.

Ordinær kontingent kr. 350,- (alle yrkesaktive)
Redusert kontingent kr. 75,- (lærlinger / kadetter)

Styret forøvrig består etter valget av:
Magne Nilsen, Geir Mørk og Britt-Eli Hanssen

Norsk Sjøoffisersforbund:
Vi har ikke fått melding om nye sater og gjeldende satser er:

Anders Talleraas og Siri Hatland orienterte om aktuelle saker
som hovedforeningen arbeider med.

Forts. fra forrige side
Skal vi lykkes er det av avgjørende betydning at vi klarer å få
fjernet den eldste delen av flåten fra markedet. Utfordringen
her er at små rederiers egenkapital gjerne ligger i båten. Det
må derfor arbeides med løsninger for å dekke opp egenkapitalen.Vi har tidligere nevnt vrakpant som en løsning, dette
kan gjerne finansieres gjennom et CO2-fond – etter modell
av NOx-fondet. I dag er det slik at bare de fartøy som opererer på norskekysten og kjøper sitt drivstoff i Norge betaler CO2-avgift, utenlandske skip bunkrer gjerne i utlandet og
kan bruke avgiftsfri diesel på kysten.
Vi mener at et CO2-fond som skissert over kan være med å
rette opp denne konkurranseskjevheten.
Det er positivt at Regjeringen øker forskningsinnsatsen.
Imidlertid har altså nærskipsflåten også behov for målrettede virkemidler i form av garantier og grønne tilskudd for å
styrke egenkapital-situasjonen i rederiene.
Vi ber om:
• Den bebudete helhetlige gjennomgangen av lostjenesten
må igangsettes umiddelbart.
• Det må utarbeides en helhetlig nærskipsfartsstrategi
som også skal være et konkret innspill til NTP 2014
– 2023. Målet med strategien er konkrete tiltak for å
bedre konkurranseevnen til sjøtransporten, og tiltak for
sømløs overføring av gods mellom transportformene.
• Det må foretas en analyse med konkret tallfesting av
hvor mye last som skal overføres til sjø.
• Det må legges til rette for grønne virkemidler for fornyelse av den eldste delen av nærskipsflåten.
Vennlig hilsen
Fraktefartøyenes Rederiforening
Siri Hatland
Adm.dir.

Kontingent kr. 330,Kadetter/lærlinger kr. 60,Norsk Sjømannsforbund:
Har ikke fått melding om endringer:
Kontingent kr. 450.
Lærlinger kr. 225,-

Vi takker våre
medlemmer
og forbindelser
for godt samarbeid
i 2011
og ønsker alle en
fredelig jul
og et godt nytt år!
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Vanskelig marked, men fortsatt fornyelse
av Dag Bakka jr
Med mørkere økonomiske utsikter og et vanskelig
fraktmarked det siste år har det vært færre omsatte
småskip i 2011. Dette til tross er det for første gang
på mange år bestilt nye småbulkskip for drift under
norsk flagg, mens Nor Lines har satset sterkt med
bestilling på de to første i en ny serie av gassdrevne
godsruteskip. Brønnbåtflåten har fått ny tilvekst,
sammen med det førte spesialbygde tankskip for
ensilasje.
Av eksisterende tonnasje er omsetningen dels motivert av spesielle seilingsopplegg, dels salg av eldre
skip ut fra Europa. Mens det i 2010 ble kjøpt inn 12
skip fra utlandet er aktiviteten dabbet av til fire, mens
antall salg innenlands er falt fra 15 til fire. De vanskelige tider setter sitt preg.
Seaworks i Harstad fikk mange til å heve øyenbrynene da det i mai ble kjent at rederiet hadde bestilt
to bulkskip på 2000 tdw fra verftet Cemre i Tyrkia.
Det dreier seg om skip på 68 meters lengde, 12.5
meter brede og dypgang på 6.8 meter til hoveddekk,
konstruert av Nordnorsk Skipskonsult. Det dreier seg
om enkle skip med relativt slanke skrog, stor luke og
gravemaskin. Rederiet har spesialisert seg på spesielle
transportløsninger med selvlossere og transportbånd,
noe som har skapt en egen markedsnisje. Prisen er
oppgitt til 60 millioner kroner og levering skal skje i
august og november 2012.
Nor Lines kontrakter for to 5000 tdw LNG-drevne
godsruteskip er omtalt annetsteds i Fraktemann.

Fartøy til oppdrettsnæringen

Det kommer fremdeles nye og store brønnbåter. Aas
mek Verksted på Vestnes har i året løp levert to, Novatrans til Novatrans AS og Viknatrans til Polartind AS,

Ensilasjetanker Haugfjord,
tilhørende Haugland Sjøtransport AS,
Askøy,
foto Alf J Kristiansen
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Kolvereid, begge på 1200 kubikkmeters kapasitet. I årets
løp har verkstedet fått kontrakt på to nye båter, en på
1500 kbm til Norsk Fisketransport og dessuten verdens
største brønnbåt på 4500 kbm til Rostein AS.
En nyskapning er Haugfjord, ensilasjetanker på 725 kbm
levert i oktober fra Blaalid AS i Raudeberg til Haugland
Sjøtransport på Askøy.

Bulkbåter

Av de fire innkjøpte skip er to som også skal anvendes i
oppdrettsnæringen.
Vissersbank (2503 tdw) ble overtatt av Eidsvaag AS,
Dyrvik, i vår og bygd om for føring av fiskefor på kysten av
British Columbia under navnet Eidsvaag Vinland. Skipet går
under kanadisk flagg for Skretting Canada Ltd.
Ulvan Rederi AS overtok i september Atima Scan (2459
tdw) fra 2007, utstyrt med 35-tonns kraner, for tilpasning
til kontrakt, omdøpt Kristian With.
Rederiet Finn Olsen i Bodø har omsider sikret seg det
gamle norske palleskipet Junior (600 tdw) som i flere
år har ligget arrestert i Brest etter å være beslaglagt for
smugling i februar 2008. Båten er velkjent både fra Ryfylkefjordene og Nordland som Fjordlast, bygget i 1978
i Gjerdsvika, og solgt til Hellas i 1995. Den er nå ført til
Norge og gjennomgår oppgradering før den igjen settes
inn i godsrutefart på Nordlandskysten, trolig under døpenavnet.
Vi viser ellers til oversikten over omsetning innenlands.
Med det vanskelige markedet i første halvår til tiltakende
opplegg av småtonnasje, ser vi flere skip som er gått il
opphogging. Det gjelder selvlosseren Line (2847 tdw), sideportskipet Ulriken (1625 tdw) og fryseskipet Porsøy (1259
tdw), sistnevnte etter havariskade.
Som alltid er eldre skip blitt solgt til utlandet, således
selvlosseren Havhelt (2942 tdw) og bulkskipet Hege (4100
tdw). Det blir imidlertid stadig færre gamle fraktebåter å
selge.

Rapporterte byggekontrakter

2011 Rederi

Kapasitet

Type

Verft

Lev.

Mai

Seaworks
Seaworks
Rostein

2000 tdw
2000 tdw
4500 kbm

selvlosser
selvlosser
brønnbåt

Cemre Marin
Demre marin
Aas MV

8.12
11.12
3.13

Norsk Fisketransport
Nor Lines
Nor Lines

1500 kbm
5000 tdw
5000 tdw

brønnbåt
roro/sideport
roro/sideport

Aas MV
Tsjui Jiangsu
Tsjui Jiangsu

6.12
10.13
1.14

Okt

Seaworks nybygg fra Tyrkia
blir på 68 meters lengde.

Rapporterte kjøp og salg innenlands

2011 Skip

tdw

År

Selger

Kjøper

feb

Dantic

1,113

1981

J. Einarsen, Karmøy

mar

Rita

2,325

1985

apr
mai

Vestland
Stabben Jr
Visserbank

1,388
2,888
2,503

1984
1983
1994

CJ Helt,
Svendborg
Vaagebulk I KS,
Bergen
Vestbulk AS,
Stabben jr
Pot Scheepvaart

sep

Junior
600
Atima Scan 3,459
Nyfjord
900

1978
2007
1971

okt

Nytt navn

Vestbulk AS,
Austevoll
Hopen Frakt, Namsos
Molo Shipping, Ålesund
Eidsvaag AS, Dyrvik

Vestvind

Hopsfjord
Molo Carrier
Eidsvaag Vinland
Franske myndigh.
Finn Olsen, Bodø
Fjordlast
E.Strahlmann, Marne Ulvan Rederi, Trondheim
Kristian With
Sveholmen Shipping Fonnes Offshore, Austrheim Framfjord

Selvlosser Nyfjord
(900 tdw) er nylig solgt
fra Karmøy til Fonnes og
seiler nå som Framfjord.
Foto Alf J Kristiansen
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Statsbudsjettet 2012:
Høringsbrev til Stortingets Næringskomite
Vi takker for at vi får legge frem våre saker for
komiteen.
Regjeringens maritime politikk har så langt virket
positivt for vår næring. Innføring av nettolønn har
medført bedre økonomiske forhold for rederiene og
styrket deres evne til å virke under NOR.Vi er derfor
tilfredse med at ordningen videreføres, men vil likevel
bemerke at det er behov for indeksregulering av
ordningen. Taket har stått fast siden 2008 og svekker
ordningen og NOR-skipenes konkurransekraft.
Det er også et skritt i positiv retning at Regjeringen
følger opp med videre reduksjon av kystgebyret,
og vi er glad for at det er fokus på skjevheten i
avgiftsbelastningen vei/sjø.
Vi var sterkt bekymret før ny losforskrift trådte
i kraft 1.1. i år, og vi ser at våre verste anelser
har slått inn. Ny losforskrift kom som en følge av
loseffektiviseringsprosjektet, som skulle gi en mer
effektiv lostjeneste. Los er viktig for sikkerheten, men i
dag ser vi mange eksempler på at losressursene brukes
der de ikke trengs, samtidig som skip med behov for
los ikke får behovet dekket. Lostjenesten er 100%
brukerfinansiert, og økningen i budsjettet taler sitt
tydelige språk; fra kr. 500 mill. inneværende år til kr. 650
mill. i 2012-budsjettet. Det er et meget klart behov for
vesentlige endringer av losforskriften, i den retning vi
og mange andre organisasjoner har gitt innspill om til
Kystverket og til Fiskeri- og Kystdepartementet.
Fornyelse av flåten med nye og mer miljøeffektive
skip står fortsatt høyt på vår dagsorden, og vi er
nå godt i gang med trinn 2 av NyFrakt-prosjektet,
som i hovedsak dreier seg om å finne frem til
gjennomførbare finansieringsløsninger. Samtidig
gjennomføres et bransjeutviklingsprosjekt som
omfatter omdømme, miljø og struktur. Begge prosjekt
gjennomføres med støtte fra Innovasjon Norge.
Vi vil gjerne benytte anledningen til å berømme
Innovasjon Norge for viljen til å legge til rette for gode
utviklingsprosjekt i vår del av nærskipsfarten.
Vi understreker betydningen av at myndighetene
er med på laget når fornyelsesprosjektet skal
videreutvikles til et fornyelsesprogram – en
miljøbegrunnet flåtefornyelse. Skal vi lykkes er det
av avgjørende betydning at vi klarer å få fjernet den
eldste delen av flåten fra markedet. Utfordringen her
er at små rederiers egenkapital gjerne ligger i båten.
Det må derfor arbeides med løsninger for å dekke

S I D E

1 2

-

NR . 3-4

-

2011

76. ÅRGANG

opp egenkapitalen.Vi har tidligere nevnt vrakpant som
en løsning, dette kan gjerne finansieres gjennom et CO2fond – etter modell av NOx-fondet. I dag er det slik at
bare de fartøy som opererer på norskekysten og kjøper
sitt drivstoff i Norge betaler CO2-avgift, utenlandske skip
bunkrer gjerne i utlandet og kan bruke avgiftsfri diesel på
kysten.
Vi mener at et CO2-fond som skissert over kan være
med å rette opp denne konkurranseskjevheten.
Det er positivt at Regjeringen øker forskningsinnsatsen.
Imidlertid har altså nærskipsflåten også behov for
målrettede virkemidler i form av garantier og grønne
tilskudd for å styrke egenkapital-situasjonen i rederiene.
Vi er som andre næringer opptatt av rekruttering, og
vi ser i mange tilfeller at nettopp vår kystnære drift er
inngangsdøren til en karriere til sjøs. Medlemsrederiene
våre følger også godt opp med lærlingeplasser om
bord, i h.t. forutsetningene i nettolønnsordningen. Det
er bred enighet om at norske sjøfolk er viktige langt
utover sin sjømannskompetanse, og det er stort behov
for kompetansen også i landbasert virksomhet.Vi vil
også i denne sammenheng understreke betydningen
av at NOR-registrerte skip opprettholder sin
konkurransekraft i forhold til utenlandske, og vi mener at
nettolønnsordningen ikke tåler ytterligere svekkelse.
Til slutt understreker vi betydningen av like
konkurransevilkår og avgiftsnøytralitet mellom de
forskjellige transportformene.Vedlagt dette brevet følger
en oversikt utarbeidet av Møreforsking Molde i 2009
over de avgifter de ulike transportformene er pålagt, og
vi nevner at etter den tid har avgiftene for sjøtransporten
økt i antall (se neste side)
For å nå målet om mer sjøtransport mener vi det
er helt nødvendig at det utarbeides en helhetlig
nærskipsfartsstrategi, som også skal være et konkret
innspill til NTP 2014 – 2023. Målet med strategien
er konkrete tiltak for å bedre konkurranseevnen til
sjøtransporten, og tiltak for sømløs overføring av gods
mellom transportformene.
Det er mange gode grunner til å velge sjøtransport, og vi
støtter fullt ut politiske myndigheters arbeid med å flytte
gods fra vei til sjø og bane.
Vennlig hilsen
Fraktefartøyenes Rederiforening
Siri Hatland
Adm.direktør

Avgifter og gebyrer
Kategori

SJØ

VEG

BANE

Førstegangsgebyr

Vektårsavgift

Infrastrukturavgift (kraftpris, nettleie)

Årsgebyr

Omregistreringsavgift

Energiavgift

NOR/NIS registrene

Autodieselavgift

Konsesjonsavgift

CO2 avgift

CO2 – avgift (på diesel)

CO2 – avgift

NOx avgift

Smøreoljeavgift

NOx – avgift

Smøreoljeavgift

Miljødifferensiert årsavgift

Smøreoljeavgift

Svovelavgift marint drivstoff

Dekkavgift og Batteriavgift

Årsgebyr NIS

Statlige

Bunkersoljesølskade sertifikat
Kystgebyr
Losberedskapsgebyr
Losingsgebyr
Sikkerhetsgebyr
ISPS avgift

Miljø

Kaiavgift
Anløpsavgift

Havneavgifter

Vareavgift
Passasjeravgift
Isavgift
Trafikkavgift

•

ISPS avgift

Lastebilavgift

Jernbanevognavgift

Levering av vann og strøm

Vederlag

Renovasjonsavgift
Ankring, sjøsandopptak, bruk av bøyer
Arbeidslønn pr. mann/time

08.09.2010
Privatavgifter

CC/OO - Oslo 20.01.10

Fortøyning / Løsskast
Klarering, Megling

Bomavgift, Fergebilletter
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Sjøtransporten og NTP

Radikale løsninger må til
Vi har en ny Nasjonal Transportplan (NTP) for
2014-2023 under oppseiling. Den trekker opp mål
som er viktige for vår samfunnsutvikling, som fremkommelighet, kapasitet, transportsikkerhet og miljø.
Til tross for at det settes rimelig radikale mål både
for klimagassutslipp, transportsikkerhet og lokal
luftforurensning og støy, legges det opp til fortsatt
økning i godstransport med bil og bane, mens sjøveien forventes en vesentlig slakkere utvikling.
Sjøtransportens rolle beskrives i innledningen med
”høy markedsandel i utenriks godstransport, men
trenden er tapte markedsandeler på importen.
For å snu trenden er det nødvendig med kraftfulle
tiltak som reduserte statlige avgifter og gebyrer for
sjøtransport, høyere avgifter for vegtransport og
mer effektive knutepunkter mellom transportformene.”
En analyse fra TØI viser at det kan være mulig å
overføre mer enn 25 prosent av antall tonn-km i
innenriks og utenriks godstransport fra veg til sjø
og bane med utgangspunkt i dagens transporttilbud;
egentlig med henvisning til jernbanen.
Scenariet for sjøtransport er nok ganske realistisk i TØIs prognoser (rapport 090/2010 og
1126/2011) som vist i diagrammet – en volumvekst
på 40 prosent over de neste 30 år mot rundt 100
prosents økning for vei og jernbane.

Kraftfulle tiltak?

Det burde være et tankekors for politikerne at intensjonene om å overføre godstransport fra land til sjø alltid har
resultert i den stikk motsatte utvikling.
Årsakene er innlysende og alle vet om dem: Rammene for havn og farleder ble unnfanget på 1700-tallet,
mens jernbane og riksveier har vært ansett for nasjonale
anliggender fra begynnelsen. Sjøtransporten har seilt i sin
egen sjø under kommunale havner og Fiskeridepartement,
mens vei og bane har vært underlagt fagdepartementet
for samferdsel. Det var så sent som i 1991 at spørsmål
vedrørende trafikkhavner ble overført fra Fiskerikomiteen
til Samferdselskomiteen, og det var først i 1993 at den
nåværende Havnelov fra 1984 ble endret og gav statlige
virkemidler til å påvirke havneutvikling.
De ”kraftfulle tiltak” som trekkes opp i NTP for å styrke
sjøtransport er fremdeles puslerier å regne i forhold til
utfordringene.
Av Kystverkets bidrag nevnes reduserte statlige avgifter
og gebyrer for sjøtransport, høyere avgifter for vegtransport og mer effektive knutepunkter mellom transportformene. Samtidig er forvaltning og kontroll av farleder
og forhaling innen havneområder ytterligere byråkratisert,
det blir stadig vanskeligere å få norske sjøfolk til nærsjøfarten gjennom innstramninger i losplikten. Ingenting av
dette gagner sjøtransport og transportbrukerne, eller
sikkerhet og nasjonale interesser for den del.

Historisk og forventet utvikling av transportformene. Fra NTP, Kilde TØI
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Radikale løsninger

Premissene er satt i NTP og i øvrige måldokumenter:
- Bidra til at transportsektoren reduserer klimagassutslippene med 2,5-4 mill tonn CO2ekvivalent i forhold til forventet utslipp i 2020 og redusere NOX-utslippene i sektoren.
- Bidra til å oppfylle nasjonale mål for lokal luftforurensning og støy
- Bidra til økt transportsikkerhet, færre ulykker og dødsfall i trafikken
- Unngå inngrep i vernede naturområder og vernede
kulturminner,osv.
Det harmonerer dårlig at NTP på den ene siden formulerer radikale mål og på den andre siden tilrår en politikk
som gir fordobling i veitransport de neste 30 år. Det må
andre løsninger til.

Den enkle løsning er radikal.

Og det er den eneste løsning som for alvor kan innfri
målene i NTP på miljø og transportsikkerhet: Det er å
likebehandle vei, bane og sjøtransport.
Altså: At infrastruktur for transport styres, forvaltes
og betales etter samme prinsipper, uansett om det er
jernbane, fly, vei eller sjø, og at den ledes fra samme
departement.

Hvordan?

Likebehandling under et helhetlig perspektiv er den
eneste måten der godstransporten kan få utvikle seg
naturlig. I et slikt regime burde hver transportform få
utvikle sine naturlige fortrinn, slik at fremføringen kan
foregå med gunstigst mulig ressursbruk og miljøbelastninger og samtidig innen transportopplegg som møter
kundenes forventninger.

Det må legges samme avgifter på varene ved bruk
av terminaler, om det er godsterminaler inne på
land eller ved sjøkanten. Dekningsgraden ved
bruk av veier, jernbanelinjer, luftrom og farleder
bør i prinsippet være lik.
Det er mye å gå på her. Transportetatenes innmeldte behov for investeringer for tidsrommet
2013-2024 løper opp i 700-900 milliarder kroner.
Av dette går 4 mrd til farleder, altså rundt 0.5
prosent.
Det betyr at havner finansieres og drives på
linje med annen infrastruktur, at trafikksentralene
finansieres som veitrafikksentraler, luftkontroll
osv. At det etableres transportkorridorer til sjøs
med routing og fjernlosing, at vareavgiftene og
anløpsavgifter koster det samme uansett hvor
terminalen ligger.
Innen en slik struktur vil det være rom for ”kraftfulle tiltak” som effektive knutepunkter mellom
transportmidlene og for investeringer i rasjonelt
og miljøvennlig materiell for godstransport som
LNG-drevne godsruteskip som allerede er bestilt.
Men det kan i seg selv aldri bli nok til å snu utviklingen.
Fagetatene som står bak NTP 2013-24 har i
liten grad vært i stand til å finne løsninger på de
utfordringer som er presentert. Svaret er som
alltid: Sektortenkning, veibygging, milliarder til
jernbane, puslerier på sjøsiden og fordobling av
veitransporten.
Løsningen er politisk, den krever fordomsfri
nytenkning som står i forhold til utfordringene.
Dag Bakka jr

M/S Baltic Bright
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Brønnbåtnytt:
Vi gratulerer Novatrans AS med ny brønnbåt!

Novatrans AS overtok brønnbåten M/S «NOVATRANS» fra Aas Mek.Verksted A/S,Vestnes den 25.
mars 2011. Novatrans AS inngår i Norsk Fisketransport Gruppen som er hjemmehørende på Herøy i
Nordland.

gennivå og vannkvalitet i brønnen,
produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og
rørsystem og også selve vannet i lasterommet som
har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

M/S «NOVATRANS»
Båten er utstyrt og arrangert spesielt for transport
av levende fisk i lukket system, samt transport av
levende fisk i vanlig åpen brønn. Fartøyet er spesielt
arrangert for å ha full kontroll på alt sirkulert vann
som strømmer gjennom lasterommet for oppsamling
av lus under transport, avlusing og sortering.Videre
er nybygget designet for å trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig
skånsom behandling av fisken.
Båten er utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av
fisken under transporten.

Brønnbåten har følgende hoveddata:
Lengde o.a. 62,07 m
Lengde b.p.p. 56,64 m
Bredde
12,00 m
Dybde i riss 5,10 m
BT
1318
NT
395
Lasterom
1200 m3
Dekk
Lasterommet er tilknyttet et RSW anlegg med
kapasitet på ca. 900.000 kcal/t for kjøling av vann
og fisk ned til -1,5 grader C.
For rengjøring og desinfisering av lasterom er det
montert et automatisk tankvaskesystem, høytrykks
vaskesystem og Ozon desinfiseringsystem.

Lastearrangement
Lasterommet er på totalt 1200 m3 fordelt på 2 rom
med skyveskott og trengesystem. For lasting og
lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk
laste- og lossesystem med telling. I tillegg er det mon- Maskineri
tert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 5000 l Fremdriften besørges av en Caterpillar 3512 TA
Serie B dieselmotor som utvikler 1800 hk v/1600
tanker med sorterings- og telleutstyr.
o/min og båtens fart er oppgitt til cirka 13 knop.
Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne
filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing Innredning
av fisken. All lus samles opp i filterposer som leveres M/S «NOVATRANS» er innredet for ti personer, fordelt på fire enmannslugarer og tre totil land for destruering. Lusoppsamlingsfilter er også
mannslugarer, alle med egne dusj og toalett. Det
montert på avløpsvann fra sorteringsmaskin og på
er stor og romslig messe og salong samt diverse
losseslanger.
fasiliteter.
Et eget system er installert for overvåking av oksyS I D E
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Brønnbåtnytt:
Strategisk fiskehelseforum:

- Samarbeid i
lusebekjempelsen
Mattilsynet arrangerte nylig et møte i strategisk fiskehelseforum der bekjempelse av lakselus var tema. Representanter fra næringens luseprosjekt, forvaltningsstøtteorganene og annen offentlig forvaltning deltok. – Det
skjer mye på luseområdet og en god dialog mellom
myndigheter, næringen og forskningsinstitusjonene er
viktig for at vi drar i samme retning, sier tilsyndsdirektør,
Kristina Landsverk.
Strategisk fiskehelseforum er et forum der Mattilsynet
tar opp aktuelle problemstillinger innen fiskehelse med
sentrale aktører. På møtene deltar FHL, NSL, Havforskningsinstituttet,Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet.
Stort lusearbeid i næringen
På møtet presenterte oppdrettsnæringen sin satsing
i bekjempelsen av lakselus. Næringen har etablert et
prosjekt hvor de har delt landet inn i tre regioner med
17 subregioner. Hver region har sin koordinator. I tillegg
består prosjektet av en prosjektleder og en styringsgruppe. Næringen prøver gjennom frivillig samarbeid å

få alle oppdrettere til å rette seg etter de retningslinjer
prosjektet lager for arbeidet med lakselus. Det er første
gang oppdrettsnæringen organiserer et slikt arbeid som
omfatter hele landet.
- Oppdrettsnæringen bruker betydelig ressurser på dette,
og næringen skal ha anerkjennelse for den jobben de gjør.
Det er allerede et godt samarbeid mellom næringens
luseprosjekt og Mattilsynet.Vi er opptatt av å gjøre dette
samarbeidet enda bedre, sier Landsverk
Mattilsynets arbeid
Mattilsynet var også godt representert med fiskehelseansvarlige fra alle regioner og folk fra både tilsynsavdelingen og regelverksavdelingen.
- Vi presenterte vårt arbeid med soneforksriftene og
med den kommende våravlusingen. I tillegg tok vi opp
problemstillinger knyttet til resistens, forteller Landsverk.
Landsverk mener det var et godt og nyttig møte.
- Det var en felles oppfatning om at god dialog og samarbeid er viktig for å få til en best mulig lusebekjempelse.Vi
må fortsette å styrke dialogen slik at vi får et mest mulig
felles mål, virkelighetsforståelse og faktagrunnlag, avslutter Landsverk.
Kontakt: Pressevakt 469 12 910
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Kystrutefarten; Miljøøkonomisk fornyelse
Av Dag Bakka jr
Meldingen om at Nor Lines i oktober gikk til kontrahering av to store skip i China bekrefter at rederiet
nå tar det første skritt i en lenge planlagt modernisering. Leveringen av to skip i 2013/14, med opsjon
på to til, lover for en styrking av sjøtransportens
konkurranseevne med effektive, anvendelige og miljøvennlige skip. I forhold til dagens flåte, hvor de nyeste
enhetene er fra midten av 80-tallet, vil de representere en ny generasjon i skrogutforming, utrustning og
framdrift.

Store enheter

Moderniseringsplanene har modnet lenge i Nor Lines, og de to skipene som nå er bestilt er i prinsippet
kombinerte sideport- og ro/ro-skip med gassdrift og
optimalisert skrogutforming.
Selve skipet er bygget med tanktopp og et nedre mellomdekk med 2.5 meters dekkshøyde på til
sammen 1670 kvm for termo/fryselast med tilkomst
via sideport og palleheis. Hoveddekket er et stort
lastedekk på 1640 kvm med 4.5 meters fri høyde,
med tilkomst over en 100-tonns hekkrampe og
elevator til værdekk.Værdekket er på 1540 kvm og
er betjent av en 80-tonns kran for containere og
prosjektlast. Det har plass til maksimalt 130 TEU
eller 35 trailere. Totalt vi hvert skip ha en transportkapasitet tilsvarende 200 vogntoglaster.
Skipene er utformet og dimensjonert etter godsstrømmene i Nor Lines linjer, med høyde for fremtidig utvikling. Konseptuelt er de bygget på søstrene
Canis (nå Tananger) og Cometa fra 1980/81, men er
større og med de forbedringer som 30 års utvikling
har gitt. Skipene er bestilt ved Tsuji Heavy Industries
i China for levering i i oktober 2013 og januar 2014.
Det er også opsjoner for to søsterskip. Over halvparten av kontraktsverdien er utstyr som leveres fra
Norge.

blant annet med Rolls-Royce Promas integrert ror/propellsystem. I sum er dette beregnet å gi minst 5 prosent bedre
virkningsgrad, mens framdriften i sjøgang forbedres ved mindre
motstand og redusert fartstap. Promas-systemet i seg selv skal
gi 5 prosent bedre virkningsgrad og gassmotoren 3 prosent
bedre virkningsgrad enn diesel.
På miljøsiden vil bruken av Rolls-Royce gassmotor redusere
utslippene av drivhusgass med 17 prosent. Det forventes reduksjon i CO2-utslipp på 35 prosent, NOX på 90 og SOX på
100 prosent. Partikkelutslipp – sot – blir ubetydelig.

Se på helheten

Nor Lines nye skip er nettopp den type nysatsning som skal få
fram sjøtransportens miljømessige styrke. Det er denne type
satsning som skal til om sjøveien skal kunne hevde seg i effektivitet, pris og på miljøgevinst.
Skal skip som dette virkelig komme til sin rett, må de også
få tidsmessige rammer for kystseilas, bemannet med folk med
god farvannskunnskap som skal kunne anløpe alle havner til
alle døgnets tider, med full støtte og samarbeid fra dem som
ellers forvalter sikkerheten langs kysten.
Det er helheten som avgjør i transportmarkedet; nye og
miljøvennlige skip er en forutsetning for å vinne last og avlaste
veitrafikk, en annen er mulighetene til å kunne drive skipene
effektivt og uhindret av byråkrati og tilfeldig fastsatte begrensninger.

Miljøgevinst

Det ligger mye innovasjon i skipene som er utviklet
av Rolls-Royce i Ålesund, et konsulentfirma som
skriver seg tilbake til Nordvest-Consult som gjennom årene har prosjektert et stort antall ro/ro og
sideportskip.
Fra rederiets side var det viktig å få fram miljøgevinster. Dette er oppnådd gjennom en helhetlig
ny konstruksjon som omfatter nytt skrogdesign og
framdriftssystem med LNG-drift og optimalisert ror/
propellanlegg. Det er altså søkt etter besparelser
Nor-Lines nybygg
og miljøgevinster på to områder: På hydrodynamisk
og teknisk ytelse og på reduserte utslipp gjennom
2+2 skip fra Tsuji Heavy Industries, Jiangsu
gassdriften.
Levering
2013/14
Lengde:
119.95 m
La oss ta det hydrodynamiske først: Skrogutformin- Bredde:
20.80 m
gen er optimalisert for lavere motstand og med len- Dypgående
3900 tdw på 5.5 meter
gre vannlinje. Spesielt ser vi ny utforming av baugen
5000 tdw på 6.0 meter
– samme som i NyFrakt-konseptet – og akterskipet, Fart:
15 knop
S I D E
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KONKURRANSEDYKTIGE FORSIKRINGSLØSNINGER
•
•
•
•

Kasko- og Ansvarsforsikringer (P&I) for fraktebåter
Person- og Pensjonsdekninger for sjø- og landansatte
Megler med spesialkompetanse og lang erfaring
Alternative løsninger for rederiets aktuelle behov

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre tjenester.

Anders Cleve
Senior Sjøforsikringsmegler
Dir: +47 67 10 14 25
ac@nilsen-brokers.no

Martin Cavallar Nilsen
Ass. Sjøforsikringsmegler
Dir: +47 67 10 14 23
mcn@nilsen-brokers.no

NR. 3-4

Harald Chr. Lystad
Senior Rådgiver, Personforsikring
Dir: +47 67 10 14 16
hcl@nilsen-brokers.no
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B BLAD
RETUR:
FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING
Postboks 2020, Nordnes
5817 BERGEN

KYSTMEGLERE
BERGEN

Interchart AS
Skuteviksboder nr. 22, 5035 Bergen
Tlf. 55 31 62 30 Fax 55 32 38 98
E-mail: interchart@interchart.no
Privat: Per Berge 55 18 17 54
Stein Brokers As
Nøstetorget 5, 5011 Bergen
Tlf. 55 90 09 30 Fax 55 90 09 31
E-mail: eilif@steinbrokers.com

4370 EGERSUND

Ervik Shipping AS
Boks 523, 4379 Egersund
Tlf. 51 46 27 00 (24hrs service)
Fax 51 46 27 01
E-mail: arnfinn.ervik@ervikship.no

5500 HAUGESUND

R.G. Hagland As
Boks 98, Tlf. 52 70 12 00
Fax 52 70 12 12
E-mail: drycargo@hagland.com
Privat. Bjørn I. Kyvik 52 83 17 11
Odd L.Vevang 52 72 78 63
Kjell Ivar Rein 52 84 34 02
Harald Halvorsen A/S
Boks 113, Tlf. 52 70 24 20
Fax 52 72 61 95
E-mail: mail@shipbrokers-halvorsen.
com
Privat:
Paal Halvorsen 52 71 34 31
Mobil 911 82 141
Arve Halvorsen 52 72 88 18
Mobil 950 43 005

3187 HORTEN

A/S Viking
Tollbugt. 10, Tlf. 33 03 07 50
Fax adm./shipping: 33 03 07 60
Fax. Spedisjon: 33 03 07 70
Vakt-tlf.shipping: 901 53 228
E-post: viking@vikingsped.no
www.vikingsped.no

4600 KRISTIANSAND

Kr. Knudsen & Co A/S
Rigedalen 44, 4626 Kristiansand
Tlf. 38 02 44 46 Fax 38 02 44 51
Telex 21 815 Telegr. Adr. “Nesdunk”
Privat 38 02 42 14 - 38 02 64 89

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: firmapost@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: chartering@sandfrakt.no
www.sandfrakt.no

