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Et mulighetsvindu?
•• DAG BAKKA JR
Et sett av tiltak, endringer og lettelser de siste årene åpner for bedre betingelser for sjøtransport i Norge.
Nye ordninger for vrakpant og miljøfinansiering kan gi viktig støtte til fornyelse og utvikling.
Står vår næring ved et mulighetsvindu?

Fremfor å ta et radikalt grep og føre rammebetingelsene
for sjøtransport inn i det 21.århundre, har regjeringen i
stedet gjort det politisk mulige: Å lempe på organisering
av fagetater, kutte i avgifter, åpne for tilskudd til miljøvennlig sjøtransport, foruten å sikre nettolønnsordningen
til beste for norske sjøfolk.
Politisk sett har FR og Sjøtransportalliansen oppnådd
full uttelling de siste 6-8 år i nasjonale transportplaner og
sektorplaner. Utredningsarbeidet i transportanalysen har
gitt større forståelse for godsstrømmer og potensialet for
overføring av last fra land til sjø. Det «grønne skifte» gir
enda mer vind i seilene.
Senest statsbudsjettet for 2016 har slått positivt ut for
sjøtransport og -tjenester. Kan alt dette gi spillerom for
tiltak, innovasjon og miljøgunstige prosjekter fra vår side?

Rammebetingelser og avgiftskutt
Det er grunn til glede over flere tiltak i budsjettet for
2016.
Det dreier seg om saker som FR har vært med å
bearbeide politisk vei, gjennom initiativ i samarbeid med
andre involverte næringsorganisasjoner og gjennom
høringer i den politiske prosessen. Vi mener at dette er
med å skape muligheter for økt sjøtransport og for fornyelse av flåten.
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Generelt:
• Nettolønnsordningen utvidet med 160 millioner
kroner og taket fjernet for kyst/nærsjøflåten.
• Flyttingen av Kystverket til Samferdselsdepartementet
og nye ordninger for statlig medvirkning og tilskudd
til samarbeid kan trekke havnene sterkere inn i en
helhetlig transportpolitikk.
Avgifter:
• Losberedskapsavgiften er i Statsbudsjettet foreslått
kuttet inntil 86 millioner, som Kystverket foreslås
brukt til fritak for skip inntil 8000 bt og 100 prosent
rabatt for fartøy med høy score på miljøindeksen ESI.
• Sikkerhetsavgiften til VTS (trafikksentralene), fritak
for fartøyer inntil 70 meter.
Andre ordninger:
• Besparelsen på 25 millioner årlig ved ny organisering av
tilbringertjenesten for loser. Kontrakten med Bukser
og Berging er inngått og trer i kraft fra 1. april neste år.
• Nye losforskrifter med mer ustrakt og enklere bruk av
farledsbevis, som allerede er innført.
• Økte bevilgninger til farledsutbedring, Stad Skipstunnel mv.
• Styrket konkurransekraft gjennom tiltak rettet mot
substandard utenlandske lastebiler, for å hindre adgang til norske veier.
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Vrakpant og fornyelse
I Statsbudsjettet er det foreslått 12 millioner som en første begynnelse til vrakpantordning. Kriteriene er for
tiden under utforming, trolig mye på linje med konsulentrapporten fra Propel.
I FRs høringsinnspill til forskriften for ordningen har
vi lagt vekt på følgende:
•
•
•
•
•

Det er lett å peke på nødvendigheten av innovasjon og
nyordning på havnesiden, f eks i enklere og rimeligere
ISPS-ordning, en rasjonell bruk av non-ISPS-havner (slik
det foreskrives i ISPS-koden), fjerning eller omfordeling
av vareavgifter mv. Forvaltning, styring og finansiering
av havneanlegg vil fortsatt være kommunale anliggender
som skal betales av brukerne, ikke underlagt nasjonale
planer som annen infrastruktur.

skip i NOR og NIS
skip i kystfart
alder 30 år eller mer
skip som får tilskudd må fysisk hugges
enkel søknadsprosedyre

Likevel ligger det betydelige utfordringer på vårt eget bord.
Vi har en sterk tradisjon for god skipsdrift, for å føre
skip og last fra A til B, men vi er samtidig en integrert del
av næringslivet langs kysten. I dette perspektiv har FR de
siste fem år kjørt flere bransjeutviklingsprosjekter for
FR mener ellers at det bør legges opp til to løp: Kondemmedlemmene. Hensikten har vært å gi forståelse for
nering av fartøy som ikke blir erstattet (og der rederen
næringens funksjon overfor kundene, hva den betyr og
evt. avvikler virksomheten), og som tilskudd til fornyelse.
hva den kan bidra med i form av sikre og rimelige
Målet må være i størst mulig grad at
tjenester av høy kvalitet og regularitet.
kondemnering/vrakpant fører til nyGlansbildet er fôrtransporten, hvor
bygg. Samtidig ser vi også behovet for
fôrbåtene er en viktig del i produsenI Statsbudsjettet er det
å fase ut eldre skip da dette i seg selv
tenes verdikjede og står i realiteten
foreslått 12 millioner som
er et viktig miljøtiltak.
for selve kundekontakten. Dette
Vi mener også at det er helt nødinnebærer et utstrakt logistikkansvar
en første begynnelse til
vendig at vrakpantordningen bør
for skipets folk og setter rederiet i en
vrakpantordning.
kunne kombineres med andre offentviktig posisjon.
lige ordninger for å få til fornyelse.
I rapporten fra konsulentfirmaet
Enova vil nå gi tilskudd til miljøvennlig fornyelse, NOxPropel, som altså ligger til grunn for vrakpanten, trekkes
fondet til ekstra kostnader ved gassdrift, samt at Innovadet også frem mulighetene for konsolidering i næringen, f
sjon Norge vil ha en koordinerende funksjon.
eks ved samarbeid mellom aktører for å gi nye og brukervennlige transportløsninger.
Dette har en forretningsmessig side ved å etablere
slike forbindelser, dessuten en praktisk skipsteknisk side.
En slik utvikling spiller også på målsetningen til FRs
Det er grunn til å tro at reduserte avgifter og operasjonelle
bransje- og miljøutvikling, hvor det skal startes et nytt
lettelser, i tillegg til økt ramme for nettolønn og lavere
utviklingsprogram på nyåret, se nærmere på side 8.
bunkerspriser, vil gi utslag på bunnlinjen i rederiene. Det
Som også styreleder Lawrence Falkeid er inne på i sin
avgjørende spørsmålet er imidlertid om disse tiltakene vil
lederartikkel er det mye å glede seg over. Det bør gi
gjøre det mulig å vinne over gods fra vei- til sjøtransport
muligheter og inspirasjon til å utvikle vår næring videre,
på lengre avstander. Dette vil være selve syretesten.
med et «grønt skifte» i ryggen som en effektiv og miljøUtfordringene videre ligger hos fagetatene, havnene
gunstig transportvei.
og oss selv, sjøtransportens aktører.
Konklusjonen er at vi nå står ved et mulighetsvindu –
det gjelder å benytte (gripe) det!

Syretesten

Kristian With kan ta med seg mye. Foto Rolf Clausen
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STYRELEDER HAR ORDET

Kjære alle medlemmer!
Året er snart over, og 2015 har vært et veldig positivt og interessant år for vår sektor. Vi opplever en politisk
medvind, der vi har fått til mye. Dere, våre medlemmer, blir sett på som det beste transportalternativet for
fremtiden. Vår visjon om at nærskipsfarten skal være en foretrukket transportør fordi den er lønnsom,
miljømessig bærekraftig og tilbyr attraktive arbeidsplasser står seg. Det er kjekt å være fraktemann!
Fjerning av taket i nettolønnsordningen, reduksjon i losberedskapsavgiften, kutt i sikkerhetsavgiften, innføring av
en vrakpantordning og en større politisk oppmerksomhet
rundt vår bransje med overføring fra land til sjø er de viktigste punktene jeg ønsker å trekke frem. Vi har, med god
hjelp fra dere, vært representert i alle de viktigste politiske
fora i 2015. Og vi har blitt lagt merke til! Vi opplever mye
mer interesse fra politisk hold, og blir løftet frem som er
næring for fremtiden. Det er spådd en kraftig økning i
transportbehovet i årene fremover. Vi skal stå på og jobbe
videre for at dette mulighetsrommet skal komme dere,
våre medlemmer, til gode. Det gjelder nå å gripe disse
mulighetene og stå på videre. Sammen er vi sterkere!
Den nye inndelingen av styret, med styremedlemmer fra
ulike sektorer, har nå fått satt seg. Styret har fått en mer spisset
kompetanse, med svært engasjerte og aktive styremedlemmer.
Tusen takk til alle styremedlemmer for jobben dere gjør!
På miljøsiden har det i 2015 skjedd mye positivt. Vi er i
dialog med Innovasjon Norge om vrakpantordningen og
innretningen på denne, som blir veldig spennende. Vi har
snakket med Enova, og ønsker å invitere dem til generalforsamlingen i 2016 for å snakke om mulighetene de kan
hjelpe til med å åpne. I Grønt Kystfartsprogram er to av våre
medlemmer med som piloter, noe som blir veldig interessant å følge med på videre inn i 2016. Vi deltok på oppstartsmøtet til Smart Maritime, der fokus er å få frem flere
energieffektive løsninger for skipsfarten. Sammen med
Energigass Norge arrangerte vi et møte mellom brønn-
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båtrederne og leverandører av LNG. Ett møte som førte til
mye ny kunnskap for både redere og leverandører. Jeg er her
overbevist om at ny kunnskap og ny miljøvennlig teknologi
fører til nye muligheter for medlemmene i årene fremover. Og
vi skal her delta aktivt og oppnå konkrete resultater for dere!
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen reiste i sommer
rundt omkring i landet for å sjekke veistandarden på norske
veier. Han har nå uttalt at han ønsker å gjøre en tilsvarende
reise der han lærer maritim sektor bedre å kjenne. Vi vil her
kjenne vår besøkelsestid, og legge opp til en dag der dere
kan vise ministeren hva dere står for. Jeg er sikker på at han
vil få en svært lærerik dag han sent vil glemme!
Vi har i året som har gått hatt et godt samarbeid med
andre aktører i maritim sektor, og opplever dette som
svært fruktbart for alle parter. I mange saker har vi stått
sammen, noe som har styrket vår stemme. Dette er noe vi
vil fortsette med. Men selv om vi har oppnådd mye, vil
det fortsatt være mange utfordringer fremover.
I 2016 gjelder det å gripe mulighetene som ligger der.
Vi skal gjøre alt vi kan for å være der for dere. Generalforsamlingen vil finne sted på Gardermoen 19. april.
Samme dag som generalforsamlingen arrangerer vi også
en tariffkonferanse, da det neste år er hovedoppgjør. Jeg
oppfordrer flest mulig om å møte opp og komme med
gode innspill til det kommende oppgjøret.
Med ønsker om en god jul og et riktig godt nytt år til
dere alle!
Lawrence Falkeid
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Foto Dag Bakka jr

GENERALFORSAMLING

HISTORISK

generalforsamling i Bodø
Generalforsamlingen i Fraktefartøyenes Rederiforening ble gjennomført i Bodø helgen 12–14.juni.

•• TEKST: DAG BAKKA JR
Rammen var Scandic Havet Hotell på bryggekanten mot
havnen, og der Bodø lokalforening hadde lagt opp et
imponerende sosialt program for deltakerne. Ikke bare
fikk FR sin yngste styreleder noen sinne, men det ble
også gjennomført en omorganisering av styret som vil
spisse foreningens fokus mot de ulike faggrupper. Slik
sett ble generalforsamlingen et viktig skritt i realisering
av foreningens nye strategi; den ble på en måte historisk.
Generalforsamlingen ble gjennomført om morgenen
lørdag 13.juli.
Avtroppende styreleder Rikke Lind snakket om innovasjon, miljø, samfunnsoppgave og tid for endring. Valgkomiteen under Børge Rosenberg hadde gjort et godt arbeid med å finne nye kandidater og foreslo en aktiv
fraktereder som ny styreleder. Oppgaven gikk også på å
finne kandidater fra ulike faggrupper, etter at vedtektene
er endret fra geografisk tilknytning til virksomhetsområde.

6

Til ny styreleder ble Lawrence Falkeid (37) fra Rogaland
valgt. Han kom med følgende tiltredelseserklæring:
- Jeg vil fortsette arbeidet for å bedre vilkår og
konkurranseevne for sjøtransporten, i samme spor som
FR har fulgt under tidligere styreleder
FR har gjennom samarbeid med de andre aktørene
innen sjøtransporten fått gjennomslag for viktige saker,
men det er fortsatt en stor oppgave med å harmonisere
rammene for sjø- og veitransport. Det går både på de
politiske vilkår og på den løpende kontakt med fagetatene.
– Vi mener at økt sjøtransport kan gi betydelig samfunnsgevinst, sa Lawrence Falkeid, som ble FRs yngste
styreleder gjennom sin 80 års historie.

«Jeg vil fortsette arbeidet for å bedre vilkår og
konkurranseevne for sjøtransporten, i samme
spor som fulgt under tidligere styreledere»
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Direktør og avtroppende og ny styreleder

Kjente brønnbåtredere

Kontrollkomiteens Hans Martin Torkelsen kontrollerer at alt går riktig for seg

Intens samtale…
FRAKTEMANN – 2015, 80. ÅRGANG

Med Nordic Lady til Fleinvær
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GENERALFORSAMLING

Nye muligheter
Under seminaret etter lunch holdt Tord Dale, daglig
leder av Maritimt Forum, en gjennomgang av næringen
og viste til at 53 prosent av innenlands transportarbeid
utføres på sjøen og 83 prosent av utenrikshandelen.
Potensialet for overføring fra land til sjøtransport er av
Transportanalysen beregnet til 5-10 millioner tonn per
år. Dette høres ikke så mye ut, mente han, men det utgjør
faktisk 300.000 vogntog.
Ivar Ulvan gjennomgikk FRs miljøsatsing og viste til
Grønt skipsfartsprogram hvor medlemmer var involvert
av fem pilotprosjekter, om hybrid havbruksbåt og om
LNG kysttanker.
Petter Thoresen fra FSV Group i Molde hadde siden
2011 vært med å bygge opp et selskap for servicefartøyer
til havbruksnæringen som hadde vokset til fem båter og
50 ansatte. Viktige saker var tekniske byggeforskrifter for
fartøyer under 15 meter og innføring av krav til formalkompetanse for mannskaper til slike.
Øystein Thunold fra Nautilus Sjø redegjorde for tjenestene som FRs ISM-avdeling kan tilby innenfor ISM og
ISPS. Nautilus forestår utarbeidelse av system, implementering på skip og rederikontor, utfører internrevisjoner om bord og i land, behandler internavvik, følger
opp systemene, påtar seg rollen som Utpekt person for
rederiet, holder 24 timers beredskapsvakt mv.
Veteranen Fritz Andreassen i samtale med nyvalgte
styreleder Lawrence Falkeid

Imponerende lokalt
Fredag kveld gikk turen til Fleinvær ute i havet i vest, et
fiskevær som vinterstid er nærmest fraflyttet, men som
trer i aksjon over sommeren. Fra en strek i horisonten
dukket de lave, grønne holmene opp under en høy blå
himmel hvor solen var oppe gjennom sommernatten.
På Fleinvær hadde lokale krefter lagt opp til havets delikatesser av høy kvalitet og rikelig kvantum som ramme
for en hyggelig kveld. Turen gikk med hurtigbåten
Nordic Lady, tilhørende Salten Cruise AS som ledes av
Leif Helge Olsen. Han er sønn av Finn Olsen, tidligere
kjent fraktereder i Bodø. Rederiet driver hurtigbåtruter

for Nordland Fylkeskommune og charterturer til Fleinvær og andre steder.
Seminar og generalforsamling lørdag 13.juni foregikk
på hotellet, i likhet med festmiddagen om kvelden.
Hyggelig at også tidligere aktive medlemmer som Fritz
Andreassen hadde anledning til å delta. Det forlydes at
nachspielet foregikk i tradisjonelle former.
Bodø har FRs eneste aktive lokalforening, med
medlemmer fra hele regionen. Den domineres av
bulkrederier med Jan Odd Magnussen som formann.
Takk til dem for et flott arrangement!

Det nye styret
Lawrence Falkeid er tilknyttet familierederiet Falkeid Shipping på Finnøy i Ryfylke som driver syv skip i
bulktransport. De øvrige seks styremedlemmer er etter endring i vedtektene nå valgt fra faggrupper som bulk,
stykkgods, havbruk, tank, spesialfartøy og brønnbåt:
Bulk & vei:
Stykkgods:
Havbruk:
Tankfartøy:
Spesialfartøy:
Brønnbåt:
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Stian Skår
Lara Konradsdottir
Ivar Ulvan
Steinar Uggedal
Hallgeir Bremnes
Jan Harald Hauvik

Seaworks
Eimskip
Egil Ulvan Rederi
Øytank Bunkersservice
Biotrål
Brønnbåtredernes Forbund

vara: Torbjørn Torkelsen
Britt-Eli Hanssen
Lars Arne Svendsen
Steinar Grøntvedt
Per Eidsvaag
Glen Bradley
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UTM Shipping Service Ltd.
- is located in Estonia,
Tallinn. A young, promising and rapidly growing
company founded on the Estonian private capital.
The main activity is to provide ultrasonic thickness
gauging of hull structure, which is required
periodically for hull surveys according to the survey
programs of Classification Societies, compiling
reports of thickness measurements, preparation of
repair sketches for hull structure, preparation of
technical instructions for steel repair work for all
types of vessels.

Quick response to customer requirements, fast
and in time delivery of documents is a key
objective. Competitive prices and terms of
payment guaranteed.

Our team is well trained and experienced in this
field of work. The specialists are highly qualified,
certified according to EN 473 (UT level II) and
equipped with modern portable devices.
We carry out our work globally, as on board of
vessel during voyage, as while staying in port or
shipyard without additional expenses for building
scaffolds, using rafting / industrial mountaineering
partner company.

Our Services:
x UTM for Class Surveys (all types, incl. ESP
Vessels)
x UTM IRU2ZQHU¶V&RQGLWLRQ6XUYH\
x UTM for CAP Survey
x PT - Penetration Testing
x PR - Photo report of coating condition /
construction condition

x
x
x
x
x
x

VT - Visual Testing
Steel Inspectors / Steel Repair Supervision
Pre-purchase / Pre-chartering inspection
Offshore
Pitting
Rope Access / Climbing

We provide the best service for the bestatprice
highest
at any
level.
time,
UTM Shipping Service
2h VAT: EE101743680
Anni 14
± 161
13626 Tallinn
ESTONIA

Telephone:
E-mail& Web:
+372 58 83 72 74 info@utmss.com
+372 53 03 63 99 www.utmss.com

Ro Arctic ved Lerøy i Nord-Troms.
Foto Frode Adolfsen

BRØNNBÅTMARKEDET

HAVBRUKSNÆRINGENS BEHOV

utløser store investeringer
Det er flere årsaker til den høye aktiviteten i brønnbåtmarkedet siste år.
Næringen kan se fram til fortsatt volumøkning på sikt, samtidig som brønnbåtene spiller
en stadig viktigere rolle i avlusing og hygienebehandling. Og endelig har Mattilsynets
forskrifter gikk tilstrekkelig klarhet for utformingen av fremtidens brønnbåter.
En næring i vekst og med marginer til å betale for kvalitet, innovasjon og miljøsikkerhet.

•• DAG BAKKA JR
Dette har resultert i bestillinger på 12 brønnbåter siste år,
med en samlet kapasitet på 36.650 kubikkmeter og til en
samlet ordreverdi på vel 3 milliarder kroner. I tillegg
kommer andre investeringer i fartøyer som skal inn i
havbruksnæringen, som en ny fôrbåt, fire store servicefartøyer over 25 meters lengde, samt flere under denne
grensen. Fra utlandet er det dessuten kjøpt tre fartøyer på
34–37 meters lengde som bygges om for havbruksmarkedet.

fartøyer vil det kunne være aktuelt med forlenging for å
få plass til renseanlegg, mens det for mindre neppe vil
være regningssvarende.
Brønnbåtrederiene har på sin side utviklet egen
teknologi og prosedyrer for vannsirkulasjon og rensing
av avløpsvann. Det er satt søkelys på bruken av
kjemikalier i behandlingen, og enkelte rederier har sett
på muligheten for ferskvannsbehandling i bekjempelsen

Større brønnbåter
Det voksende bruksområdet for brønnbåter, fra føring av
smolt og slaktefisk til sortering og bekjempelse av AGD
og lus, har ført til bestillinger som i vil øke den samlete
kapasitet med nær 60 prosent i perioden 2015–17, til
rundt 123.000 kbm. I realiteten vil dette føre til en strukturendring i flåten hvor mindre fartøyer vil bli presset ut.
I samme retning trekker de nye forskrifter fra Mattilsynet som vil tre i kraft fra 1. januar 2019, med strengere
krav til desinfeksjon av avløpsvann. Dette vil medføre
kostbar ombygging og vil høyst sannsynlig fremskynde et
generasjonsskifte i brønnbåtflåten. For mellomstore
10

Nye Gåsø Viking, foto Frode Adolfsen
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av AGD, en sykdom som angriper gjellene. På Tasmania
er det forsøkt behandling med 2–3 timers opphold i ferskvann, med godt resultat.
I Norge er det Sølvtrans som har forsøkt seg med slik
behandling. Det har vært komplisert ved at det har vært
nødvendig å skille ut leppefisk fra laksen, siden leppefisken ikke tåler ferskvann. Denne utfordringen skal nå
være løst ved et sorteringsopplegg.
Det er ingen tvil om at store brønnbåter vil kunne
spille en større rolle i sykdomsbekjempelse i næringen.
Slike båter vil måtte ha anlegg for gjenbruk, desinfeksjon
og oppbevaring av ferskvann, noe som også vil være drivende for størrelsen.
Et annet viktig spørsmål er brønnbåtens rolle i verdikjeden.
Den har til nå vært som transportør, etter hvert med
hygieniske funksjoner. Men kan det tenkes kombinasjonsløsninger hvor store brønnbåter kan utføre andre oppgaver underveis, som slakting?
Det første slaktefartøy er allerede bestilt av De Bruyn
Transport på Tasmania etter et design fra Møre Maritime, på 36 meters lengde som skal bygges lokalt. Kan
det være mulig med fartøyer som henter fisk med oppdrettsanlegget, forestår slakting og pakking underveis til
levering i Europa? Et dette løsninger som kan forenkle
verdikjeden?
Konsolideringen i havbruksnæringen selv har for
lengst forplantet seg til brønnbåtrederiene. De store rederiene blir større og leder an i bygging av store enheter,
mens mindre aktører blir fortrengt til lokale oppgaver.
Sølvtrans og Rostein holder tritt som verdens største

Fosnavaag Wellboats flåte er solgt til Norsk
Fisketransport, Kolvereid.

brønnbåtrederier, mens Norsk Fisketransport på Kolvereid i NTS-gruppen har bygget seg opp ved kjøp av Fosnavaag Wellboat og også KB-Dykk innen service-segmentet.
Bømlo Brønnbåtservice har også gått mot større enheter,
i likhet med Frøy Rederi i Gåsø-gruppen på Frøya.
Rederiene dekker seg inn ved kontrakter, i noen tilfeller ved tidsbefraktning av fartøyer til aktører som Marine Harvest, Lerøy-gruppen og andre.

Fôr og service
Mens markedet for fiskefôr for lengst har funnet sin
struktur med fire store produsenter som har delt
markedet mellom seg, hver med sine distribusjonssystemer, så har det vært en sterk utvikling på servicesiden
rettet mot havbruksanleggene.

Oppdrettskatamaranen AQS Loke
på 25.5 meter, levert fra Grovfjord
mek Verksted til AQS, Flatanger

BRØNNBÅTMARKEDET

Bestilte fartøyer for havbruksnæringen i 2015
bestilt

rederi

dim

type

verksted

lev

12.14
6.15
9.15
3.15
6.15
6.15
2.15
4.15
4.15
6.15
6.15
11.15

Sølvtrans
Sølvtrans
Sølvtrans
Rostein
Rostein
Rostein
Bømlo Brønnbåtservice
Seistar Holding
Salmo Star
Frøy Rederi AS
Frøy Rederi AS
Nova Sea AS

1800c
3200c
1800c
3500c
3500c
3500c
3600c
3900c
1250c
3500c
3500c
3600c

brønn
brønn
brønn
brønn
brønn
brønn
brønn
brønn
brønn
brønn
brønn
brønn

Aas MV
Kleven
Aas MV
Larsnes MV
Larsnes
Larsnes
Aas MV
Fitjar MV
Ast Gondan
Fiskerstrand
Fiskerstrand
Aas MV

4.16
3.17
4.16
4.16
17
17
1.17
7.16
9.16
12.16
3.17
6.17

Artic Shipping har en ny fôrbåt under bygging i Nednå blir det bygget og konvertert mer spesialiserte skip på
erland. Det dreier seg om et nytt skrog på 3250 tdw som
25–40 meters lengde bygget i stål.
skal forkortes 20 meter og utstyres med losseanlegg, poFørst ut var FSVs Multi Server-serien fra Vaagland
sisjoneringssystem mv for kontrakt med Ewos. ByggeBåtbyggeri av små «supplyskip» utstyrt for hele spekteret
summen er rapportert til 140 millioner kroner.
fra undervannsdrag til slep og lusebehandling. I løpet av
Med det store antall oppdrettsanlegg langs kysten er
året har også AQS på Flatanger, Napier på Bømlo og Madet naturlig at det har oppstått et marked for forankring,
rine Supply i Tromsø bestilt tilsvarende fartøyer.
slep, vedlikehold, rengjøring og sykdomsbekjempelse.
AQS har fått bygget om den gamle Frendo-båten
Dette er tjenester som spenner over et bredt område, fra
(dekkslastebåt) til spesialskipet AQS Odin på 37 meters
undervannsarbeid og ROV’er til fiskehygiene og følgelig
lengde. Gull Service på Ottersøy har kjøpt et norskbygd
er relativt kunnskapskrevende. For mange havbruksselsøsterskip fra utlandet, Deck Hauler, for samme opp+
skaper er det rimeligere å leie inn fagfolk og utstyr enn å
gaver. Det er ellers kjøpt et par fartøyer på 35–36 meters
sitte med kompetansen selv.
lengde fra utlandet for tilpasning til havbrukstjenester,
Ganske raskt er det bygget opp en næring av slike aksamt en 80-meters ensilasjetanker til Hordafor.
tører. De fleste opererer innen sine geografiske områder,
mens andre har inngått kontrakter med større selskaper
Dette er til sammen en ganske rekordstor satsing på
og arbeider flere steder på kysten.
fartøyer beregnet for havbruksnæringen som nå fremstår
Redskapen har tradisjonelt vært arbeidsbåter eller sersom driveren i næringsutviklingen langs kysten.
vicefartøyer under 15 meters lengde.
Den nyere type, bygget i stort antall
siden 90-tallet, er gjerne konstruert
Brønnbåter etter byggeår
som katamaraner i aluminium, av ekstrem bredde, gjerne 10 meters bredde
kbm
på 14.9 meters lengde. Fartøyer under
/8888+
15 meter har så langt ikke vært under;/888+
lagt klare byggeforskrifter eller op;8888+
erasjonskrav til formalkompetanse,
:/888+
men dette vil komme.
:8888+
Disse kompakte fartøyene under 15
-/888+
meter varierer atskillig i konstruksjon
23%422+
-8888+
og utrustning, fra enkle farkoster for
lokal dagsbruk til rene «lommeslagskip»
,/888+
med slepewinch, kraner, tankkapasitet
,8888+
og innredning for lengre oppdrag.
/888+
Her har det utviklet seg en ny
8+
fartøystype, større enheter for slike ser678+
78677+
8868;+
8/687+
,86,;+
,/6,<+
viceoppgaver. Tidligere har det til en
viss grad blitt brukt utrangerte ferger;
12
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Kurs til fornying av sertifikater

Simsea tilbyr simulatorkurs til dekks- og maskinoffiserer som skal fornye
sine sertifikater.
Hos oss kan du ta:
 Bridge Resource Management (BRM)
 Engine Room Resource Management (ERM)
 ECDIS
 Høyspent for maskinister
For mer informasjon om kursene og kursdatoer se www.simsea.no
Medlemmer av Fraktefartøyenes Rederiforening får 10% rabatt.

Vakre Finnøy i Ryfylke. Foto Bygdebladet Randaberg og Rennesøy

FALKEID OG FINNØY
FRs nye styreformann Lawrence Falkeid er dypt forankret i fraktenæringens
kjernevirksomhet: Bulktransport.

•• AV: DAG BAKKA JR
Han er andre generasjon i familierederiet på Finnøy i
Ryfylke, startet av hans far Ingvar Falkeid i 1983 med en
gammel 150-tonner. I dag driver Falkeid Shipping en
flåte på syv selvlossere mellom 700 og 3700 tdw, registrert i NOR og under Malta-flagg.
Vi finner dem på grønne Finnøy i frodige Ryfylke, fjordlandskapet som skjærer seg inn fra Boknafjorden og som
ender midt inne i fjell-Norge. Finnøy kommune med
gode 3000 sjeler omfatter 15 bebodde øyer, hvorav halvparten holder hus på selve Finnøy med kommunesenteret Judaberg på østsiden. Rett sør for kommunesenteret
finner vi Fåholmen, hvor Falkeid Shipping har sitt kontor, med båthavn og Ryfylke trebåtbyggeri som nærmeste
naboer. Og på en øy med tunneler, fergesamband og
bompenger, er det jo bare naturlig å ha Tesla som firmabil. Kan det bli bedre?
Det er senior, Ingvar Falkeid som styrer virksomheten,
primært fra kontoret, men som også tar en tørn som
fører når det trengs. Staben teller dessuten sønnene
14

Lawrence Falkeid, driftssjef i familierederiet
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Lawrence som driftssjef og teknisk ansvarlig og Hans
Daniel som inspektør, dessuten Agnieszka Czepinska
som mannskapskoordinator og Oddgeir Nordhus på regnskap.

«Daddy»
Som oppvokst på Finnøy var det jo naturlig at Ingvar
Falkeid skulle se på sjøen som en naturlig levevei.
Forbindelsen med omverden gikk via Stavangerskes
lokalrutebåt og øya hadde sine lokale fraktebåter som del
av transportsystemet på fjordene.
Femten år gammel fikk han hyre på godsruteskipet Rogaland som messegutt i rutefart mellom Oslofjorden og
Vestlandet. Så snart han hadde fylt 16 stod det ingenting
til hinder for å dra i utenriksfart, nå med kjøleskipet Hidlefjord av Stavanger i fart mellom Antwerpen og
Guyaquil. Så ble det kystskippereksamen klasse 2 under
militærtjenesten og senere klasse 1 i Haugesund.
Som styrmann hos Per Håland jr i Egersund kom Ingvar
en periode til å seile mye mellom Odda og Gunness med
karbid, men ble en påske sluttet med last til Dublin og
Belfast. Her, under opphold i Dublin møtte han Breda,
som han senere skulle gifte seg med. Dette førte til at han
fra 1976 til 1982 bosatte seg i Irland, mens han fortsatte å
seile på norske båter. Barn nummer to ble født i 1978 og
fikk naturlig nok det gode irske navn Lawrence Patrick
og en blandet engelsk- og norskspråklig oppvekst. Derfor
er Ingvar fortsatt omtalt som «Daddy».
Da familien i 1982 ville flytte tilbake til Norge var
det Ingvars tanke å satse på reketråling sammen med en
kamerat fra Karmøy. Planen skar seg da kameraten
bakket ut, så det ble til at han i stedet vendte seg til fraktebåter som han jo kjente best. Tanken om egen båt begynte å melde seg, og gjennom skipsmegler Harald
Halvorsen i Haugesund fikk han forelagt flere.

Ingvar Falkeid, med bilde av Jenka på veggen

Asfalt og skjellsand

Jenka (150tdw), bygd 1908, var første båt i 1983–1985

Båten han festet seg ved var Jenka, en stålbåt på 150 tdw
fra 1908, rigget med grabb. Den ble overtatt i juli 1983,
på den tid da Ingvar fylte 33.
Med ungdommelig energi og med en mann med seg
fortsatte de kontrakten med Fjellhammer Bruk om føring
av asfalt i sesongen. De første årene gikk det mye mellom
Haugesund og Odda; turer på 11-12 timer, deretter lossing med egen grabb og så retur. Det ble lange dager,
gjerne 18-20 timer. Utenom sesongen grov de skjellsand i
Ryfylke for levering i distriktet. De fant en god forekomst
ved Sjernarøy hvor det ble tatt atskillige båtlaster. Var det
kort vei til levering kunne de klare to turer i døgnet.
Etter to år var det tid for å skaffe seg en større båt. Det
ble Salina av Bodø på 245 tdw, en dansk «Caroliner»type bygd i 1955 i Marstal. Ved overtakelse i april 1985
fikk den navnet Falkvåg; den første med Falk-navn.

Falkvåg (2) (425 tdw) seilte for Skretting 1987–1991
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Falkbris (3479 tdw) med stor tømmerlast. Foto Malte Classens

Falkvåg (1) ble gående i to år for Skretting med fiskefôr
mellom Stavanger og Nord-Norge. Båten roterte i
ukentlig seilinger, først nordover fra fabrikken i Rogaland, så ny last nordover fra Kristvik og tredje uke fra
Stokmarknes. Dette var i perioden med de første hygienepåbud, som å spyle støvlene etter levering osv.
Etter to år ble denne Falkvåg byttet ut med en større
båt på 425 tdw, tidligere Satellitt bygd i 1963 i Sønderborg, som arvet navnet Falkvåg. Den ble solgt til
Vesterålen vinteren 1991, og Ingvar tok jobben som fører
av Leiking fra Austrheim. En helt annerledes sorgløs
tilværelse….

den solgt til kjøpere på Tahiti, med rederiets levering der.
Utreisen gikk via Panama, og skipet ble levert; ikke uten
komplikasjoner.

Selvlossere
Det var noe helt nytt for Ingvar Falkeid da han vinteren
1998 overtok selvlosseren Polarbulk på 2650 tdw. Selgeren, Kjell Nilsen i Bodø, var syk og ønsket å selge, og

Mellomspill i langfart
I Måløy ble han oppmerksom på shelterdekkeren Senator
på 800 tdw som lå opplagt i konkurs. Nærmere inspeksjon viste at det var en bra båt , og ved auksjonen i
august 1991 til Falkeid tilslaget. Dette ble den tredje
Falkvåg.
Det ble igjen et skifte i drift og fartsområde, denne
gang ved at InterChart i Bergen overtok meglingen.
Falkvåg (3) kom nå inn på skipning av gjødning fra
Glomfjord og annen nordsjøfart. Men fremfor alt skulle
det bli mange rundturer med saltfisk fra Nord-Norge til
Portugal og forskjellig last nordover.
Sønnene hadde for lengst kommet med om bord.
Lawrence hadde vært med på Jenka så ofte det var mulig
fra 5-årsalderen. Han kom til å vokse opp med båtene, og
ble fulgt av hans fire brødre.
Den tredje Falkvåg fikk en eksotisk utgang. I 1997 ble
16
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Falkeid fikk overta båt og kontrakten med Norstone.
Navnet ble beholdt på denne båten som var bygd i 1972 i
Frederikshavn, opprinnelig for Mercandia.
Certepartiet var ikke så sprekt, så det ble et hardt kjør.
Ingvar husker at han stod om bord i to år i ett strekk,
nesten uten ferie. De var oppunder Randaberg så han
kunne hente posten og anvise regninger, ellers gikk det i
ett med grus og stein som fyllmasse til Danmark og Kontinentet. Men det var en effektiv båt som la grunnlaget
for rederiets spesialitet.
Forholdet til Norstone skulle bli av stor betydning. I 1995
fusjonerte Aker-selskapet Norstone med Euroc til
Scancem, som igjen ble kjøpt opp av tyske Heidelberg
Cement fire år senere.
Flåten ble utvidet i 2001 med kjøp av den aldrende
selvlosseren Feistein (800 tdw) fra
1958. Denne fikk navnet Falkvåg, den
fjerde, og skulle gi god tjeneste i
mange år.
Rundt år 2000 begynte sønnene å
komme med i rederiet. Alle sønnene
har mer eller mindre tatt en maritim
utdanning, ved fiskeri fagskolen,
teknisk fagskole og høgskole. Med ny
energi ble det satset på flere skip, godt
hjulpet av en strammere marked fra
2004.
Ikke mindre enn fem skip ble anskaffet i 2004–2007, derav to i samarbeid med meglerfirmaet R G
Hagland. Dette var både mindre og
større tonnasje, fra Falkvik på 820 tdw
opp til Mirabelle på 4450 tdw.

I 2012 overtok rederiet et fire år gammelt skip fra
dansk eier som ble bygd om til en av landets nyeste
selvlossere, Falkberg på 2900 tdw. Flåten teller i dag syv
skip i størrelsen 820-3600 tdw. De tre minste skipene,
Falkvik, Falkås og Falksund seiler primært på kysten og
er registrert i NOR med hovedsakelig norsk bemanning.
Av de større går tre under Malta- og ett under Togoflagg. Her har rederiet satset på norske og latviske skipsførere og ellers mannskap fra Øst-Europa.
Ingvar Falkeid er godt tilfreds med å ha fått sønnene med
i familiebedriften.
- «Rederiet kan gå uten meg, men eg kan ikkje drive rederi
uten dei».

Nye Falkberg (2900 tdw) kjøpt i 2013. Foto Tomas Østberg-Jacobsen

Falkeid Shipping AS, Finnøy
skip

tdw

bygget verksted

tidligere

i flåten

Jenka
Falkvåg
Falkvåg
Falkvåg
Polarbulk
Falkvåg
Falknes
Falkvik
Falksund
Mirabelle
Falkland
Falknes
Falkbris
Falkberg
Falkås

150
245
425
800
2650
870
2179
820
1745
4452
3643
1049
3479
2900
935

1908 Porsgrunds MV
1955 H C Christensen
1963 Sønderborg
1968 Sønderborg
1979 Frederikshavn
1958 Grøtvågen
1988 Hugo Peters
1965 Ørens MV
1985 H Sürken SW
1985 J J Sietas
1986 H Sürken SW
1971 Rönnebeck
1992 P+S Werften
2008 Saigon SY
1970 Elbewerften

ex Union VII
ex Salina
ex Satellitt
ex Senator
ex Dyna Bulk
ex Feistein
ex Arklow Mill
ex Nyfjord
ex Breklum
ex Sider Red
ex Durnstein
ex Hein
ex Saturn
ex Erria Vietnam
ex Finnøybulk

1983–1985
1985–1987
1987–1991
1991–1997
1998–2003
2001–2015
2004–2008
2007–
2005–
2006–2008
2007–
2010–
2011–
2013–
2014–
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reg

NOR
NOR
Malta
Lomé
Malta
Malta
NOR
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UTILSIKTEDE VIRKNINGER
•• AV: ARTHUR IVERSEN
De nye reglene for miljøvennlig drivstoff har vist seg å ha utilsiktede negative effekter på motorene.
Forsikringsselskapene har registrert en økning i motorhavarier som kan føres tilbake til bunkersoljen.

Dagens skipsfart har som en
konsekvens av handlingene til velmenende, men dårlig informerte
lovgivere, blant annet fått økt drivstofforbruk å slite med. Lovgivere og
politikere synes ikke å være innforstått med at teknologien som er utviklet i de senere år for bl a å redusere utslippene av NOx og SOx og
samtidig som drivstoffproduksjonen
økes, også har en rekke negative
konsekvenser.
Her er noen av erfaringene vi har sett
• Lavere sylindertemperaturer for å
få ned NOx utslippene.
• At drivstoffene får høyere molekylvekt gir som konsekvens at det
blir sterkt redusert fordampning
etter innsprøyting i sylindrene og
liten mulighet for spyleluften til å
komme i kontakt med oljedråpene. Resultat: Økt slitasje,
forurenset smøreolje, hyppigere
oljeskift og redusert levetid for
alle smurte komponenter
• Hydrogenbehandlingen for å
fjerne svovel fjerner også de
kjemiske forbindelser som smøring av komponenter i brennoljesystemene er avhengig av.
(«Polar Compounds» på engelsk).
• Grenseverdiene for vanadium
(300mg/kg) og sodium (100)
mg/Kg i ISO 8217 er ikke tilpasset
moderne produksjonsteknologi.
Drivstoff med et vanadiuminnhold på 63 ppm har forårsaket
alvorlige skader i en situasjon
hvor forholdet til sodium var 3,4:
1 Ellers har det oppstått høytemperaturkorrosjon hvor forholdet
vanadium/sodium har variert fra
3:1 til 8-10:1.
En annen uheldig konsekvens av den
kraftige hydrogenbehandlingen for å
fjerne svovel reduserer også innholdet av aromater, forårsaker inkom-

patibilitet og reduserer drivstoffenes
termiske stabilitet.
Like problematisk kan raffinerienes bruk av en spesiell nitratbasert
cetan forbedrer, (2-ethyl-hexylnitrate) for å kompensere dårlige
tennegenskaper være.
Nye problemer som oppstår i situasjoner hvor additiver inneholdende noe som på engelsk benevnes
«Carboxylic Acid» reduserer drivstoffenes termisk stabilitet. Med
konsekvenser som tetting av drivstoff filtre, dårlig forbrenning og
derfor mye røyk.
Grenseverdiene i ISO 8217 for
«catfinds» av aluminium og silicon
er ikke tilpasset dagens teknologi.
Nå kan aluminium og silikon være
begrenset til rammeverk i noe som
benevnes som «Zeolite Catalysts»
med vann og andre molekyler i sine
porer. Molekyler som i dag vesentlig
består av (Engelsk): Treated
Bentonite Clay, Fuller’s Earth
(Magnesium Oxide) Bauxite, Nickel,
Molybdenum, Platinum, Palladium,
Rhodium og en rekke andre stoffer.

18 Ocean (14.9m), bygget 2011 av AS Fjellstrand for
Restless
Marinus Aquaservice AS, Bremnes

Dette er katalytter som i dag er tilpasset de enkelte råoljer som til enhver tid benyttes i raffineriene.
Drivstoffstandarden ISO 8217 er
ikke vesentlig endret fra forgjengeren (British Standard) BSMA 100
1982. Bortsett fra variasjonene i referansetemperaturer for viskositet, så
er aske innholdet redusert fra
0,15 % til 0,10 % og innholdet av
aluminium på 30 mg/Kg er øket til
60 mg/kg for aluminium og silikon
samlet samt at innholdet av svovel er
endret til lokale / regionale grenseverdier. Videre har oppdateringer
tatt med krav om at drivstoff skal
være fri for brukt smøreolje. Men
det synes å være langt igjen til at
oppdatering av ISO 8217 også vil inkludere grenseverdier for tenn- og
forbrenningsegenskaper.
Når så drivstoffproduksjonen i
dag inkluderer innblanding av
komponenter av «Slurry Oil» og
«Light Cycle Oil» (LCO), så vil hverken beregnet indeks som CCAI basert på egenvekt/viskositet eller Cetane Index som benytter egenvekt /
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destillasjons område være representative!
Og det som er verre er at moderne
drivstoffer også kan være ustabile
fordi hydroskopiske fraksjoner produserer mer slam da de absorberer
mer vann! Den konvensjonelle sedimenttesten (TSP) vil kun avdekke
hva som har skjedd før bunkersen
kom om bord, ikke hva fremtiden vil
bringe!
Konsekvensene har dessverre i
løpet av de siste 5-6 årene vært at
drift av motorer på lav belastning har
forårsaket havarier etter kort tid.
Faktisk så tidlig som under testkjøring på bygge verkstedet. Vedlikeholdsintervallene har måttet reduseres med så mye som 70 prosent i en
del situasjoner hvor undertegnede
var engasjert for å identifisere bakenforliggende årsaker til gjentatte havarier hvor forsikringselsker krevde ny
egenandel for hver hendelse!

Lagre og veivaksler er slitt ut etter noen få tusen driftstimer.

Innvirkning vil også tilstanden på
skrog og propeller ha for fremdriftsmotorer. Egen erfaring fra drift av
skip viste at propellen alene økte
drivstoffforbruket med over 7 prosent kun 9 måneder etter levering fra

byggeverkstedet. (Forsøk utført i
samarbeide med Marintek i Trondheim). Etter polering utført med
dykkere var forbruket tilbake til
nivået fra prøveturen.

MULIGHET FOR UTVIKLING
•• AV: DAG BAKKA JR
Et utviklingsprosjekt som kan være nyttig for å møte utfordringene legges opp for 2016 av Fraktefartøyenes
Rederiforening i samarbeid med MRB – Norsk maritimt kompetansesenter i Ålesund. FR og MRB har tidligere
gjennomført to Miljø- og omdømmeprosjekter hvor til sammen 17 rederier har deltatt.
Her er det vunnet kunnskap og erfaring som også andre kan ha fordel av.

– Vi tror at flere av mulighetene som ligger i ordningene
for fornyelse av flåten, som Enova og vrakpant, vil være
lettere å realisere med en klar strategi og markedsforståelse, for ikke å snakke om miljøplanlegging, sier direktør
Siri Hatland i FR. Nå er tiden moden for flere rederier å
få del i erfaringene som er vunnet.

Marked og miljø
Den ene del av prosjektet går på markedsforståelse og
omdømme, altså rederiets forhold til sine kunder. Deltakerne vil ha ulike kundegrupper, men vil få hjelp til å utvikle sin strategiske posisjon og derved konkurranseevne.
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Den andre delen vil gå på miljø og driftskostnader og
gjennomgå rederiets drift for å kunne redusere utgifter
ved bedre miljøplanlegging.
Prosjektet vil bli gjennomført av MRB med Johnny
Torp som prosjektleder sammen med Bjørn Gjerde og
Wenche Kjerstad.
Prosjektet vil bli gjennomført gjennom 2016 med fire
felles samlinger og dessuten interne utviklingsopplegg i
det enkelte rederi. Kostnadene til prosjektet vil bli dekket
av de deltakende rederiene, med tilskudd fra FRs kompetansefond. I motsetning til tidligere prosjekter vil det
nå være mulig for deltakerne å velge deler av pakken.
Johnny Torp, som har ledet de to første prosjektene,
mener at mye av effekten vil være å endret oppfatning
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Miljø og omdømme
Miljø og omdømme er fokuserte områder som
vil ha stor betydning for medlemmenes framtidige konkurransekraft

Johnny Torp fra MRB har ledet to tidligere Miljø- og
omdømmeprosjekter.

hos deltakerne: At dette ikke er sløsing med tid og
penger, men nyttig forståelse av å møte kundene og å
spare penger på driften.
Ove Løfsnes i AQS, som driver innen havbruk service,
mener at rederiet fikk mye nyttig lærdom under fellessamlingene og i diskusjonene. Likeledes kom oppfølgingen fra konsulentene til å føre bedriften flere skritt
videre.
– Ved å delta i prosjektet begynte vi å tenke i en annen
retning og rettet oss inn mot det grønne skiftet, sier
Lawrence Falkeid. Det ble en praktisk kartbok i å gjøre
ting som vi ellers ikke ville ha tenkt på. Det trenger ikke
koste noe mer, men gir tvert i imot mer tilbake. Det gir
utslag i bedre driftsprofil, mindre bunkersforbruk, skifte
til bunnstoff som holder lenger osv. Dette er tiltak og besparelser vil aldri ville ha fått om vi hadde sittet alene.

Ulike deltakere
Rederiene som til nå har deltatt i prosjektene har vært av
ulik art og størrelse, fra bulk og brønnbåt til tank, fôrtransport og servicebåter. Prosjektopplegget går del på
generelle problemstillinger som forhold til kunder, markedsposisjon, omdømme og driftskostnader, og dels gir
det den enkelte deltaker hjelp til å definere sin rolle og
muligheter.
Ved å delta i neste prosjekt vil rederiene kunne lære
fra de fremste i næringen og ta del i en møteplass for inspirasjon og erfaringsutveksling. Rederiene er alle nødt til
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• Behovet for økt miljø- og omdømmetiltak er
godt forankret i FRs strategi
• Gjennomført bransjeutviklingsprosjekt med
fokus på Miljø- og omdømme
• To Miljø- og omdømmeprosjekt på rederinivå
er gjennomført med totalt 17 deltakende rederier i perioden 2013 - 2015.
• Fokus på økonomisk gevinst ved miljøtiltak –
f.eks. drivstoffbesparelse
• Bygge nettverk mellom rederiene, dele
erfaringer og spille hverandre gode
• Besøk i hvert rederi – forslag til forbedringer
• 4 rederier i ferd med å bli Miljøfyrtårn i 2015,
og nye 4 rederier har signalisert at de ønsker å
bli Miljøfyrtårn. I tillegg er flere i gang med eks.
ISO 14001 miljøsertifisering.
• Oppfølging/revisjon som del av ISM-revisjon –
ønskelig at Nautilus Sjø tar en rolle

Spredningsmodell – utviklingsskisse

å forholde seg til nye miljøkrav. Da er det mye å vinne på
en pro-aktiv holdning og kunne trekke fordeler, f eks ved
lavere avgiftsbetaling på utslipp.
Som beskrevet i andre artikler i «Fraktemann» gjøres
det nå konkrete tiltak for å styrke sjøtransportens konkurranseevne.
Vi kan velge å se dette som en mulighet. Med Miljøog omdømme-prosjektet inviteres alle medlemmer til å få
del i erfaringene som er vunnet og spisse virksomheten
ved bedre konkurranseevne og miljøkompetanse.
For nærmere opplysninger ta kontakt med FR på tel
55 55 16 20.
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GAMLE FRAKTEBÅTER
•• AV: DAG BAKKA JR
Mange vil huske at de to hovedtypene i den mest moderne del av frakteflåten fra 1960-tallet til rundt tusenårsskiftet var single- og shelterdekkere på 299 brt, like under bemanningskalaens grense på 300 brt. En
singledekker av denne størrelse lastet gjerne rundt 500 tdw, mens shelterdekkerne vokste gradvis fra 600
til 1000 tdw. God lasteevne i forhold til bemanningen ga i noen år bra konkurranseevne for norske småskip.

Den klassiske singledekker, Mastrevik (555 tdw), bygget 1968 på Ørskov i Frederikshavn, ble kjøpt til Norge i 1969 og
seilte som Frakting, Mastrevik, Sulevær og Rubin. Opphogd tidligere i år etter mange år i fôrfarten. NSS-Jenssensamlingen

Tonnasjegrensen på 300 brt ble innført med bemanningsskalaen av 1950, innført i Norge på basis av en ILO-konvensjon for arbeidstid til sjøs som imidlertid bare Norge
og Sverige innførte. Etter denne kunne skip under 300
brt seile i stor kystfart med 8 manns besetning og i nordsjøfart med 9, mens danske, tyske og nederlandske kunne
seile med 5-6 mann.
Oslorederen Arild Gerner-Mathisen var den første i
Norge som bestilte nybygg av denne type. Det skjedde i
desember 1950 i form av to singledekkere på 450 tdw
bestilt fra verftet C Lühring i Brake, Tyskland. Søstrene
Gloria og Gracia levert i 1951 ble således de første
spesialbygde paragrafskip for norsk regning.
De gjorde det godt i konkurransen med eldre dampskip og gamle fraktebåter, både i Nordsjøen og under
vinterens sildeføring. Eksempelet gikk ikke upåaktet hen;
de neste årene kom det flere skip av denne typen fra
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tyske, franske, danske og etter hvert norske verft, med en
liten byggeboom i 1957/58.
Av disse var ni skip bygget ved flere norske verksteder
etter tegninger fra konsulentfirmaet Knud E Hansen i
København. Det dreide seg om rene singledekkere på 500
tdw og som «half shelterdekkere» (shelterdekk over luke
2) på 540 tdw. I noen år var dette selve spydspissen i den
norske småskipsflåten, eiet av rederier som i overveiende
grad sognet til Norges Rederforbund. Ledende shippingmenn som Wollert Hvide fra Bergen og Sivert Rundhaug
fra Kopervik fant likevel ut deres interesser ble bedre
varetatt av Fraktefartøyenes Rederiforening, noe som
førte til opprettelse av Nordsjøgruppen under FR på et
møte i Oslo i mars 1959.
Og et lyktes FR, gjennom stortingsrepresentant Ola
Olsen (KrF) fra Rubbestadneset som tok saken opp med
handelsminister Arne Skaug, faktisk å få til visse lettelser,
bl a i fartsområde.
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De første paragrafskip, søstrene Gloria og Gracia (450 tdw) levert i 1951.
Norskbygd 299 half shelterdekker, Arrow Star (550 tdw, bygget på Leirvik Sveis.

## ##
## ##

Osheim 530 tdw) bygget 1958 på Kyrksæterøra som klassisk singledekker.
Og den ultimate ombygging: Osheim som selvlosser Falkvåg (870 tdw), forlenget, forhøyet og med sin tredje motor.

Bulkflåten

Nybyggingen av singledekkere på 299 brt ebbet ut rundt
1960. Det ble imidlertid stor interesse for skipstypen i en
tiårsperiode fra 1964 med kjøp av rundt 45 #brukte
fart#
øyer, vesentlig fra Danmark. Dette var moderne og lett##
##
drevne skip, selv om mange var litt enkelt utstyrt med
##
lukelemmer og skalkejern. Til# #sammen regner vi at rundt
##
95 spesialbygde 299 brt singledekkere
kom #i# norsk eie;
##
den siste så sent som i 1997. # #
##
#
#
Denne båttypen med relativt lav kubikk kom
først og
##
#
#
fremst til å bli brukt for bulklaster. Fra begynnelsen
var
# eldre
de fleste rigget med mastre og# #bommer, og #de
##
gjerne utstyrt med to luker. I løpet
av sine nyttige
liv ble
##
# # utvidet og
mange rigget ned til «gearless»# # og fikk lukene
bygget sammen, gjerne med moderne
lukedeksler.
Noen
##
##
## ## ## ## ## ##
ble også utstyrt med gravemaskin.
##
# # innkjøpt
# # # # # # til
# #rederier
# ## ## ## ##
Det er også et trekk at de fleste #ble
på Vestlandet, men vandret gradvis nordover til nye
eiere. Fra å seile i nordsjøfart, mye for norsk industri, ble
500-tonnerne etter hvert fortrengt til lokale bulklaster
som grus og asfalt.
I sitt siste utviklingstrinn ble flere bygget om til shelterdekkere, men med bokset underrom og gjerne forsterket
for dypere nedlasting. På denne måten kunne lasteevnen
økes fra 500 til gode 800 tdw.
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#

#

Denne typen hadde sin store tid på 60/70-tallet. Mange
seilte godt utover 80-tallet, men ble dels erstattet av
større tonnasje og rigget om for sandfart. I så måte er det
et tegn at den sist innkjøpte, Nyving (senere Nyborg) av
Kopervik, anskaffet så sent som i 1997, i sommer ble
solgt til opphugging i Danmark.

299 brt singledekker
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Interchart
AS
Interchart
AS
Skuteviksboder
nr. 22,nr.5035
Skuteviksboder
22, Bergen
Tlf. 555035
31 62
30
Fax
55
32
38 98
Bergen
E-mail:
interchart@interchart.no
Tlf. 55 31 62 30
Privat:interchart@interchart.no
Per Berge 55 18 17 54
Privat: per Berge 55 18 17 54
Stein Brokers As
Nøstetorget
5, 5011 Bergen
Stein Brokers
AS
Tlf. 55Nøstetorget
90 09 30 Fax
5, 55 90 09 31
E-mail:
eilif@steinbrokers.com
5011
Bergen
Tlf. 55 90 09 30
eilif@steinbrokers.com

4370 EGERSUND

Ervik Shipping AS
4370 EGERSUND
Boks 523, 4379 Egersund
Ervik Shipping AS
Tlf. 51 46 27 00 (24hrs service)
Kaupanesveien 50
Fax 51 46 27 01
N-4374 Egersund
E-mail: arnfinn.ervik@ervikship.no
P.O.Box 2024- Eigerøy
4378 Egersund
Tlf: +47 51 46 27 00
5500
HAUGESUND
post@ervikship.no
R.G. Hagland As
Boks 98, Tlf. 52 70 12 00
5500
HAUGESUND
Fax 52
70 12 12
R.G.
Hagland AS
E-mail:
drycargo@hagland.com
98,I. Kyvik 52 83 17 11
Privat.Boks
Bjørn
5270 12
Odd Tlf.
L.Vevang
52 00
72 78 63
Kjell drycargo@hagland.com
Ivar Rein 52 84 34 02
Bjørn Inge Kyvik 908 30 429
Ole
Jacob Sørbø
Harald
Halvorsen
A/S 918 32 408
Ivar52
Rein
63 996
Boks Kjell
113, Tlf.
70 959
24 20
Fax 52 72 61 95
Harald
Halvorsen AS
E-mail:
mail@shipbrokers-halvorsen.
Boks
113,
com
Privat:Tlf. 52 70 24 20
mail@shipbrokers-halvorsen.com
Paal Halvorsen
52 71 34 31
Paal
Halvorsen 911 82 141
MobilPrivat:
911 82
141
Arve
Halvorsen
Arve Halvorsen 52 72950
88 43
18 005
Mobil 950 43 005

A/S 3191
Viking HORTEN
AS
Viking
Boks
106,
Tlf. 33 03 07 50
106,
Fax Boks
adm./shipping:
33 03 07 60
33 03 07335003Vakt
Fax.Tlf.
Spedisjon:
07 70
Tlf. Shipping: 901
Vakt-tlf.shipping:
901 53
53 228
228
viking@vikingsped.no
E-post:
viking@vikingsped.no
www.vikingsped.no
www.vikingsped.no

3191 HORTEN

4501 MANDAL

H.P.Tallaksen AS
4501
Boks MANDAL
19,
H.P.Tlf.
Tallaksen
38 26 A.s.
24 22
Boks
19, Tlf. 38 26 24 22
mandal@richbuchjr.no
Fax 38 26 34 10
E-Post: hp.tallaksen@online.no
Mobil: 909 79 596
Privat:
Knut Shipping
Glomså 909
Strand
AS79 596

8600 MO I RANA

Boks 244,
8601 MO
Mo i Rana
8600
I RANA
Tlf 751 27
800 Shipping AS
Skipsmegler
Strand
www.strand-shipping.no
Boks
244, 8601 Mo i Rana
Tlf. 751 27 800 Fax 751 27 801
Meyership AS
www.strand-shipping.no
Bks 218, 8601
Mo i Rana
Meyership
A/S
Tlf.218,
75 8601
12 85Mo
00 i Rana
Boks
steinar.aakvik@meyership.no
Tlf. 75 12 85 00 Fax 75 12 85 01

5440 MOSTERHAMN

E-post: steinar.aakvik@meyership.no

5440
MOSTERHAMN
Aasen
Chartering AS

Aasen
Chartering
Boks
73, 5447 As
Mosterhamn
Boks
73,
5447
Tlf 53 42 56Mosterhamn
30
Tlf. 53
42 56
30 Fax 53 42 56 47
E-post:
mail@aasenchar.cm
E-post: mail@aasenchar.com
Privat: J. Aas 53 426 801
B.R.1724
Kippersund
53 42 44 09
SARPSBORG
All-Transport AS
Strandgt. 3, 1724
5200
OS
Sarpsborg
GeSiTlf.
Shipping
69 14 84 10
Boks
26, 5201 Os,
all-transport@all-transport.no
Tlf. 56 30 76 00 Fax 56 30 76 60
Telex 40 908 Jorgn – Privat:
Georg S. Jørgensen 56 30 14 56

5817 BERGEN

7500 STJØRDAL

Stjørdal
Sjøtransport AS
1724
SARPSBORG

Havneveien A/S
All-Transport
Tlf 74 40
52 50Sarpsborg
Strandgt.
3, 1724
post@stjordal-sjotransport.no
Tlf. 69 14 84 10 Fax 69 14 84 11
Telex 79 905 alltr n

4056 TANANGER
GeSi Shipping AS,

7500
STJØRDAL
Energiveien
14, 4056

Stjørdal
Sjøtransport
AS
Boks 72,
4098 Tananger
Havneveien
Tlf 56 30 76 00
Tlf.Morten
74 40 52
50 Fax91
7466
4055
5222
52
Hopland
E-mail:
fi
rmapost@stjordal-sjotransport.no
shipping@gesi.no
www.stjordal-sjotransport.no

7000
TRONDHEIM
7000
TRONDHEIM
Nidaros
Shipbrokers
Nidaros
Shipbroker
A/S AS
Boks
2591,
Boks 2591, 7414 Trondheim
Trondheim
Tlf.7414
73 50
93 55 Fax 73 51 74 85
Tlf.
73
50 93 55
E-post: johavig@c2i.net
johavig@nirdaosship.no
Mobil
90 54 16 44
Mobil 905 41 644
Aoh: 73 93 96 31
Rimship AS
Rimship A/S
Pir 11 – 13 B
Pir II - 13 B
Boks 2251, 7412
Boks 2251, 7412 Trondheim
Trondheim Tlf 73 99 12 40
Tlf. 73 99 12 40 Fax 73 99 12 45
Mobil 900 18 666
Mobil 900 18 666
rimship@rimsip.no
E-post: rimship@rimship.no

5588 ØLEN

Sandfrakt
AS
5588
ØLEN

Boks 133,
Sandfrakt
AS5588 Ølen
Tlf. 53 76
605588
00 Ølen
Postboks
133,
Tlf.post@arrivashipping.no
53 76 60 00 Fax 53 76 60 10
E-post: chartering@sandfrakt.no
www.sandfrakt.no

