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LAND TIL SJØ

«Land til sjø» fortsetter under blå regjering

Fram for likere avgiftsstruktur
mellom sjø og landtransport
•• TEKST: DAG BAKKA JR
Nærsjøfarten har et enormt potensiale, men transportpolitikken må
reguleres bedre, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP)
under et nærsjøfartsseminar i
Norges Rederiforbund 27.november.
For første gang kunne han presentere
seg som samferdselsminister for hele
transportsektoren, etter at også ansvaret for havner og sjøveier var
overført til hans departement. Nå
kunne han samle alle impliserte etater rundt bordet.
Det hersket ingen tvil om at Solberg-regjeringen har som mål å fortsette arbeidet for å styrke sjøtransportens konkurranseevne.
Argumentene fra regjeringserklæringen om trafikksikkerhets- og miljøgevinst, færre ulykker og mindre
veislitasje er kommet klart fram,
tydelisom om FR og Sjøtransportalliansen skulle ha sagt det selv.
Statsråden gav også en status på det
politiske grunnlaget:
Regjeringen står fast på føringene i
den nylig vedtatte Nasjonale transportplan (NTP) og i strategiplanen «Mer
gods på sjø» som ble lagt fram av det
utgående regjering. Godsanalysen skal
videreføres og være klar innen 2015
med scenarier for utviklingen videre
som vil ligge til grunn for neste NTP.

Ketil Solvik-Olsen og regjeringen vil se på avgidtsstrukturen.

Stoltenbergs utlovete 3 milliarder
kroner i tiltak for å styrke sjøtransporten i NTP ligger også inne, men
dette er midler som må bevilges i
hvert budsjett, mente Solvik-Olsen.
De nye losforskiftene, som foreligger
som NOU «Med los på sjøsikkerhet»
ville åpne for økt bruk av farledsbevis, mer rasjonelle losbordingsfelt,
sentrale leder bli utvidet for større
skip, mv.

Avgiftsstruktur
Av de mange tiltak som regjeringen
vil se nærmere på er selve avgiftsstrukturen.

Solvik-Olsen mente at målet må
være en likere avgiftsstruktur, i
stedet for dagens ordning hvor sjøtransporten dekker sine fulle kostader mens konkurrentene ikke gjør
det, f eks i veiprising. Rent konkret
vil regjeringen arbeide for en
incentivordning for gods sjøveien.
Ut fra erkjennelsen av at sjøtransportens største utfordring ligger på
land, ligger det stort fokus på havnesiden. Her vi en på tilskudd til investeringer i havn og til samarbeid
mellom havner som bidrag til konsentrasjon om mer effektive terminaler, som forespeilt i NTP. Regjeringen
ønsker også en revisjon av Havne-
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loven med en nasjonal havnestrategi
med sentrale havner for samling av
større volumer.
Regjeringen ønsker også å få avklart ansvarsområdene til Kystverket
og Sjøfartsdirektoratet på havne- og
farledssiden for å få til et bedre samarbeid, mer rasjonell rapportering
mv.
Statsråden var også innom transporten mellom oljebasene og ville se
nærmere på mulighetene for mer sjøtransport i stedet for stadig flere trailere gjennom villastrøk, forbi skoler
og barnehager, som han beskrev det.

Et sett av virkemidler
Konklusjonen er altså: Det er ingen
quick fix. Det som skal til er et sett
av virkemidler.
Politisk har vi kommet langt.
Argumenter fra FR og Sjøtransportalliansen om betydelig samfunnsgevinst ved økt sjøtransport har slått
gjennom som politiske målsetninger
i NTP, strategiplan og i Solbergregjeringens politiske plattform.
Nå gjenstår handling og virkemidler.
Solvik-Olsen la ikke skjul på at
små ting tar tid, med klarering mot
EU-regelverk, høringer og politisk
behandling. Men vi selv og politikere
fra alle partier har nå et klart bilde
av hvor vi skal, hva vi vil oppnå.

Sjøveien er miljøveien. Foto Geir Svendsen

Da gjenstår å gå til verket. Menyen er
slik, som beskrevet av Sjøtransportalliansen:
– Endring i avgifts- og gebyrregimet, spesielt knyttet til lostjeneste,
havneanløp og omlasting
– Kostnadskutt i havnene, effektivisering av havner og terminaler
som ledd i transportkjede og
transportstruktur
– Helhetlig havnestrategi for effektive knutepunkt, eierskap og drift,
integrasjon i vei/jernbanenett
– Effektiv lostjeneste ved utstrakt
bruk av farledsbevis

– Sjøtransportens infrastruktur
(havner, farleder, trafikksentraler)
må oppgraderes og settes inn i en
nasjonal struktur
– Tilskuddsordning for godsoverføring
– Målrettede tiltak for flåtefornyelse
ved midlertidig vrakpantordning
og åpning for finansiering fra
Eksportkreditt Norge og GIEK.
Her er det mye å ta tak i. Og som
vertskapet, Harald Solberg i Rederiforbundet, uttrykte det: Det er ingen
grunn til være veldig tålmodig.

Fraktemann
Innhold
Fraktefartøyenes Rederiforening

Fram for likere avgiftsstruktur ..................................................

2

Stiftet 14.desember 1935

Styreleder har ordet ............................................................................

5

Miljøutfordringene ..............................................................................

6

Nykirkealmenning 23
Postboks 2020 Nordnes
5817 BERGEN

Eidsvaag Pioner ......................................................................................

8

Bulk – sjøveiens tungtransport ................................................

12

EEN – Din vei inn I Europa ........................................................

15

Telefon 55 55 16 20
Telefaks55 55 16 21

Om sjøveiens kostnader og konkirranseevne ..............

16

Havbruksnæringen drivkraft flåtefornyelsen................

18

firmapost@fraktefartoyene.no
www.fraktefartoyene.no

Slutt for Sveatind ..................................................................................

19

Adm direktør Siri Hatland, mob 416 73 705

Lokalforeninger:

Bodø Lokalforening
Jan Odd Magnussen, tel 75 75 80 31
Hammarn 26, leil H703, 8003 BODØ
Brønnbåteiernes Forening
Jan Harald Hauvik, tel 916 31 059
Trondheim

Fraktemann
Redaktør:
Dag Bakka jr
e-post:
Telefon:

dbakka@online.no
414 56 807

Grafisk utforming: Grieg Medialog AS
Abonnement:
kr 185 per år
Utgitt mai 2013
ISSN 0015-9352
Annonsepriser (ex MVA)
1/1 side
NOK 2.000
1/2 side
NOK 1.000
1/3 side
NOK 750
1/4side
NOK 650

ISSN 0015-9352
4

Styret i Fraktefartøyenes Rederiforening
Styret i Fraktefartøyenes Rederiforening
Styreleder:
Rikke Lind, Nesoddtangen
tel 66 91 57 61 / 463 60 952
Vest-, Sør- og Østlandet
Nestleder
Lawrence Falkeid,Sandnes,
tel 958 29 790
Varamedlem
Nils Tore Melingen, Torangsvåg,
tel 55 08 30 70
Styremedlem
Odd Einar Mæland, Torvastad,
tel 900 64 690
Varamedlem
Åge Bontveit, Atløy,
tel 915 70 731
Troms og Finnmark
Styremedlem
Stian Skår, Torp, tel 900 80 611
Varamedlem
Geir Mørk, Kvaløysletta, tel 48 10 67 74
Nordland
Styremedlem
Varamedlem
Trøndelag
Styremedlem
Varamedlem

Svein Gunnar Hansen, Bodø,
tel 913 99 171
Britt-Eli Hanssen, Bodø, tel 75 52 44 08

Ivar C. Ulvan, Trondheim,
tel 901 13 746
Einar Eidshaug, Ottersøy, tel 905 26 617

Møre og Romsdal
Styremedlem
Roger Halsebakk, Ålesund, tlf 701 28 020
Varamedlem
Steinar Uggedal, Valderøy, tel 70 18 23 46
Representant fra Brønnbåteiernes Forening
Styremedlem
Jan Harald Hauvik, Trondheim,
tel 916 31 059
Varamedlem
Arnt Erling Paulsen, Herøy,
tel 75 05 85 06

FRAKTEMANN NR 2 – 2013, 78. ÅRGANG

STYRELEDER HAR ORDET

Kjære alle i Fraktefartøyene!
Jeg har vært styreleder siden våren 2013. Et verv jeg gikk til
med ydmykhet og stolthet. Jeg har fått bli kjent med fantastiske
mennesker i styret, de ansatte på kontoret og rederier ute.
Vi har satt i gang en undersøkelse for å kartlegge medlemmenes oppfatninger og behov på viktige områder.
Dette følges opp av et strategiseminar i januar, og jeg
håper så mange som mulig har anledning til å være med
her og delta i prosessen med å stake ut kursen fremover.
Jeg gleder meg til å lage veien videre sammen med dere.
Vi har nå fått en ny regjering, og dette åpner for nye
muligheter.
Jeg var nylig sammen med statssekretær Jon Georg Dale
fra Samferdselsdepartementet på besøk til Maritimt Forum
Haugaland, Østensjø Rederi AS og Hagland Shipping AS.
I Bømlo møtte vi Aasen Shipping, altså et av våre medlemmer. Jeg tror det var en lærerik dag for statssekretæren.
7. januar skal Lawrence, Siri og jeg ha et møte med
næringsministeren, Monica Mæland.Jeg mener det er mye
politisk vilje i denne regjeringen, og vi skal gjennom god
dialog sørge for at de får med seg våre innspill.
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Som f eks våre meninger om nettolønnsordning, lavere
avgifter for nærskipsfarten, utfordringene knyttet til ISPSregelverket og gjennomføringen av los-utredningen.
Vi trenger politikere som går fra ord til handling!
Det skjer mye positivt i næringen. Nybygg for 2 milliarder kroner er på vei til våre medlemsrederier, primært for
havbruksnæringen.
Jeg ønsker å takke styret, Siri Hatland og hennes stab for
samarbeidet i året som gikk. Dere gjør en fantastisk jobb og
fortjener ros for innsatsen. Nå gleder jeg meg til videre og
spennende samarbeid med dere i 2014.
Med ønsker om God Jul og et Godt nytt år til dere alle,
Rikke Lind
Styreleder
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For renere sjøtransport:

Miljøutfordringene
•• TEKST: DAG BAKKA JR

Nærsjøflåten vil i løpet av noen få år møte nye og
strengere krav til utslipp til luft. De praktiske
løsninger vil primært bli levert fra oljeraffinerier
og motorprodusenter, men stiller også rederiene
krav til nye sertifikater og dokumentasjon.
La oss se nærmere på regelverket som vil bli
gjort gjeldende fra 2015/16 og hvilke utfordringer
det stiller for rederier og mannskap.

Utslipp til luft
Etter at IMO fikk på plass ISM-regimet på slutten av
1990-tallet dreide fokus seg mot miljøspørsmål, i første
omgang flåtens utslipp til sjø som bunnstoff, ballastvann
mv. Nå er turen kommet til utslipp til luft.
Reglene for Prevention of Air Pollution from Ships
kom i MARPOL Annex VI i 1997-protokollen og trådte i
kraft i 2005. De gjelder for alle skip over 400 bt og setter
grenser for utslipp av:
– NOx nitrogenoksider
– SOx svoveloksider inkl partikler
– Drivhusgasser (Greenhouse Gas Emissions)
Reglene vil etter hvert kreve et International Air Pollution
Prevention Certificate (IAPP-sertifikat) som vil bli utstedt av klasseselskapene.
Reglene for reduserte utslipp til luft er under gradvis
innfasing, med nye krav gjeldende fra 2015/16 i våre farvann. I prinsippet er det lite våre typer fartøyer kan foreta
seg ut over å bruke den marine gas oil (MGO) som
bunkersleverandørene skal selge og å rette seg etter anbefalinger fra motorleverandørene.
Det vil imidlertid kreve mer fra rederiene å utarbeide
energi-effektivitetsplaner (SEEMP) og møte kravene i
IAPP-sertifikatet (se under).

ECA
For å beskytte særlig utsatte havområder har IMO utpekt
visse farvann som Emission Control Areas (ECA).
Østersjøen og Nordsjøen ble i 2005 utpekt som ECA for
svovelutslipp, altså med egne SECA-krav til svovel i
bunkersoljen fra 1.1 2015.
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IAPP-sertifikat
International Air Pollution Prevention-sertifikatet
utstedes av klasseselskap når skipet tilfredsstiller
kravene til:
• utslipp av drivhusgasser fra fryse/kjøl- og
brannslukningsanlegg
• utslipp av NOx
• utslipp av SOx
• utslipp av VOC
(Volatile Organic Compound) fra tankskip
• forbrenningsanlegg for avfall
• bunkerskvalitet

NOx
Nitrogen utgjør 80 prosent av luften. Ved forbrenning
under høy temperatur reagerer nitrogen med oksygen og
skaper nitrogenoksid, som sammen med svovel gir sur
nedbør.
For utslipp av nitrogenoksider er allerede trinn II
gjennomført fra 2011, vesentlig gjennom optimalisering
av forbrenningsprosessen.
Trinn III gjennomføres fra 1.1 2016 for ECA-områder.
Kravene kan gjennomføres med utslippsteknologi så som:
– vanninnsprøytning i forbrenningsprosessen
(innblandet i bunkers eller med innblåsingsluft)
– eksosgass-sirkulasjon
– katalysator
Norge innførte i 2007 egen NOx-avgift for å få ned utslippene. Dette er en særnorsk avgift på bunkerssalg i Norge,
men hvor vi har fått i stand NOx-fondet som kan gi tilskudd til tiltak for reduksjon før satsene vil øke fra 2017.
Også veitransporten vil møte strengere krav til NOxutslipp om Norge skal nå sine internasjonale forpliktelser.
Utslippene var i 2000 på 233.000 tonn og skulle i 2010
vært nede på 156.000 tonn, men lå i 2012 over 170.000.
Her ligger Norge på etterskudd.
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Foto: Rolf Clausen.

og hydro-fluor-karboner, altså stoffer som brukes i brannvern og til kjøling av proviant og last.
Dette vil innen tidsfristen stille krav til ombygging eller
utskifting av kjøleanlegg.
Innen samme tidsfrist blir det innført forbud mor forbrenning av visse typer avfall om bord.
Alternativet: Gassdrift, Høydal (2011). Foto: Geir Svendsen

SOx
Svolveldioksid dannes når svovel forbrenner og er en
fargeløs gass. Den er løselig i vann og helseskadelig i høy
konsentrasjon i luft.
IMO gjennomførte sine første tiltak i 2010, men særlig
drastisk blir gjennomføringen fra 1.1.2015 i SECAfarvann (Nord/Østersjøen). Da kuttes svovelinnholdet i
brennoljen fra 1.0 til 0.1 prosent. Dette må møtes av oljeraffineriene etter EU-krav.

Drivhusgasser
Den tredje runden av utslippsreduksjoner til luft går på
drivhusgasser, både CO2 og andre «Ozon Depleting Substances). Dette kom inn i MARPOL Annex VI som et nytt
kapittel 4 i 2011 og trådte i kraft 1.1.2013.
Det er lagt opp som bestemmelser for energieffektivitet om bord («Regulations on Energy Efficiency
for Ships») som vil kreve en
– Energy Efficiency Design Index (EEDI) og
– Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)
– 6 ½ års innføringstid
Det legges opp til en gradvis innføring av nye krav fra
1.1.2015 over 10 år for nybygg.
Alle skip skal ha et International Energy Efficiency
Sertificate (IEEC) som utstedes ved hovedklasse etter
2013. Dette forutsetter en SEEMP (Ship Energy Efficiency
Management Plan), som skal utarbeides av rederiet, i
realiteten av ISM-ansvarlig.
Utarbeidelse av SEEMP’en kan imidlertid være en
nyttig øvelse i bevisstgjøring, f eks fart/forbruk, uttak fra
hjelpemotorer osv. En marginal fartsreduksjon kan gi
5–10 prosent mindre bunkersforbruk, hvilket over 2 år
kan gi en betydelig økonomisk besparelse.
Fra 1.1.2020 vil det komme krav til reduksjon av halon
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Hva kan gjøres?
Den vanlige lastebåt eller brønnbåt vil møte utfordringene
på to områder:
Det ene er å kjøpe den bunkers som leverandørene
skal selge, følge anbefalingene fra motorfabrikantene og
betale den NOx-avgift som vil bli pålagt fra 2017. Dernest
skal skipet utarbeide en SEEMP (energieffektivitetsplan)
og tiltak for å oppnå IAPP-sertifikatet innen 2020.
Det er ulike nivåer av tilpasning til det nye regelverket,
mer eller mindre kostnadskrevende. For mange rederier
vil trolig utviklingen innen sjøtransportene de nærmeste
år være utslagsgivende for fremtidstro og investeringsvilje. En positiv utvikling vil kunne gi grunnlag for fornyelse med gassdrift eller optimalisert diesel-elektriske
framdrift for flere tonnasjegrupper. I spesielle segmenter
vil samarbeid mellom rederi og befrakter kunne skape
innovative og miljøgunstige løsninger.
De store motorfabrikkene har i mange år arbeidet med utvikling av nye motorer med lavere utslipp som kanskje kan bli
rimeligere alternativer til gassdrift. Dette vil fremtiden vise.
Gassdrevne motorer vil møte alle IMOs krav, vil dessuten
gi lavere drivstofforbruk og vedlikeholdskostnader. Bunkerstankene vil måtte bli større og må plasseres annerledes.
Foreløpig er infrastrukturen for gass begrenset, noe som i
praksis gjør gassdrift mest aktuelt i faste seilingsopplegg.
Det finnes også godkjent teknologi for vasking (scrubbing) av eksos i sjøvann som kan redusere svolvelutslipp
til 0 og partikler med 80–85 prosent.
I den grad rederiene ser det fordelaktig med investeringer i utslippsreduksjon, kan NOx-fondet på visse forutsetninger gi tilskudd. Andre tiltak, som ombygging av
f eks kjøleanlegg for å redusere utslipp av drivhusgasser,
vil kreve investeringer over tid. En egen «miljøfinansiering» for slike «uproduktive» inngrep har vært diskutert.
En ting er sikkert: Utslippsreduksjonene vil angå oss
alle. Forhåpentlig vil de også gi en effekt.
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KUNDE

E I D S VA A G P I O N E R
Satsing på miljøoptimal distribusjon
•• TEKST: DAG BAKKA JR
Halve Frøya og tallrike tilreisende
var på beina for å ta Eidsvaag Pioner
i øyesyn ved Siholmen brygge lørdag
1. juni. Tilreisende kunne sperre
opp øynene for foretaksomheten
her ute i havlandet, og fastboende
kunne informere hvem som vil høre
at øyene Hitra og Frøya alene står
for 20 prosent av lakseslaktingen i
landet og over 40 prosent av
eksportverdien fra Sør-Trøndelag
fylke.
I denne suksesskommunen kunne
Per Eidsvaag invitere til dåp og presentasjon av sin nyskapning denne
forsommerdagen. Da disen lettet lå
Eidsvaag Pioner ved kai på Siholmen
der dåpen ble foretatt av Brit Anne
Nesse, gift med konsernsjef Knut Nesse
i Nutreco, Skrettings morselskap.
Så er også Eidsvaag Pioner resultatet av gode 30 års samarbeid mellom

fiskefôrprodusenten Skretting og
Per Eidsvaag. Det er et samarbeid
mellom en av verdens største fôrprodusenter og en privat distributør
som har fungert godt for begge parter og som har lagt grunnlaget for
verdiskapning, innovasjon og rasjonalisering av Skrettings verdikjede.

Rasjonell og presis levering av
lasten uten berøring og smittefare, sammen med en sterkt
reduserte utslipp av klimagasser

Innovativ pioner
Kort sagt er Eidsvaag Pioner en fôrbåt med siloer og et fjernstyrt lossesystem, utstyrt med dynamisk posisjonering og LNG-drevet maskineri.

Dette gir både en rasjonell og presis
levering av lasten uten berøring og
smittefare, sammen med en sterkt
reduserte utslipp av klimagasser.
Kort sagt et kroneksempel på det
alle etterlyser: Nye miljøvennlige og
effektive transportløsninger.
Båten er på 74.7 meters lengde og
bygget på verftet Vard Aukra til et
design fra Rolls Royce NVC i
Ålesund. Dette bygger på skrogkonseptet som ble utviklet av Rolls
Royce i forbindelse med NyFraktprosjektet i samarbeid med FR, med
slankere skroglinjer for god fart og
lavt drivstofforbruk. Båten har vist
marsjfart rundt 15 knop på last.
Bunkerstanken hvor naturgassen
står under trykk ligger mellom
dekkshusene akter, like over maskinrommet. Hjelpemotorer og akselgenerator driver DP-anlegget og
det pneumatiske losseanlegget.

KUNDE

Til høyre tankluker for siloene,
under den moderne broløsningen

M/S EIDSVAAG PIONER
Rederi:
Byggeverft:
Design:

Eidsvaag AS, Dyrvik på Frøya
Vard Aukra, byggenummer 768
Rolls Royce NVC401
forage carrier
Lasteevne
2030 kbm, 1487 tdw
Lengde:
74.70 m
Bredde:
13.60 m
Max dypgående 5.10 m
Hovedmotor:
Bergen C26:33L9PG,
2430 kW, LNG-drift
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KUNDE

Lasteseksjonen er inndelt i 62 siloer som fylles fra
toppen, men tømmes gjennom et rørsystem og lossebom
ved hjelp av trykkluft fra kompressorer. Dette arrangementet gir produsenten full kontroll over leveransene, ved
at de bestilte kvantum og kvalitet til hver kunde lastes
separat i sine siloer.
Innredningen forut og utrustning ellers er av høy
standard.

Skretting-Eidsvaag
Skretting er i dag verdens ledende produsent av fiskefôr
med 3400 ansatte i 16 land. I Norge har firmaet en markedsandel på 36 prosent og produserte siste år 622.000 tonn
ved sine fabrikker i Stokmarknes, Averøy og Stavanger.
Bedriften skriver sin historie tilbake til 1899 som handlende i landmannsvarer i Stavanger. De første forsøk med
fiskefôr ble gjort i 1960, og i 1975 kom det første tørrfôr
til laks. Familien Skretting solgte seg gradvis ut i 1981–90
til BP Nutrition; i 1994 solgt til nederlandske Nutreco.
I sin fôrproduksjon og verdikjede er Skretting avhengig
av presis levering i tid og kvalitet til oppdrettsanleggene.
Servicegraden i distribusjon er av vesentlig betydning for
produsentens renommé.
Per Eidsvaags kontakt med Skretting skriver seg tilbake
til 1982, da han fikk ansvar for Skrettings felleslager i
Midt-Norge. Slik ble han en viktig partner for Skretting i
den første vekstfasen for norsk havbruk.
I 1995 startet Eidsvaag opp med sjøtransport. På bakgrunn av det langvarige samarbeid ble Eidsvaag i 2002 tilbudt hovedkontrakten for sjøverts transport for Skretting,
til samme lønnsomhetsgrad som konsernet. På denne
måten ble Eidsvaag en strategisk partner, hvor Skretting
hadde sine representanter i styret og forholdt seg til
Eidsvaag for hele sin sjøbårne logistikk.
Dette førte til kjøp av den første båten i 1995, ms Frøy-

Per og Ann Karin Eidsvaag sammen med Siri Hatland

frakt (280 tdw, opprinnelig With Junior fra 1967). Samme
år kom den første spesialbygde fôrbåten, Eidsvaag
(450 tdw) fra Moen Slip. Derfra har det gått slag i slag til
Eidsvaag AS i dag driver åtte egne båter i Norge, Canada
og Chile, foruten tre som er innbefraktet via Eidsvaag.
Det er en slik strategisk allianse i et voksende marked
som ligger til grunn for investeringen på gode 200
millioner kroner i miljøoptimal distribusjon som
Eidsvaag Pioner.

Eidsvaag AS, Dyrvik
Skip

10

tdw

kbm

bygd/ombygd

rederi

Eidsvaag Junior

1300

2001

Eidsvaag Vinland

2503

1994

ombygd, Canada

Eidsvaag Marin

1260

1995

ombygd/forkortet 2006

Eidsvaag Sirius

3200

2006

ombygd

Eidsvaag Polaris

1604

1999

ombygd/forkortet 2009, silobåt

Umoe Sterkoder, Kristiansund

Eidsvaag Vega

3704

2007

ombygd/forkortet 2012

Eidsvaag Pioner

1467

2013

Vard Aukra, silobåt

Orion Explorer

1260

1993

ombygd/
forkortet 2005

Larseng Sjøtransport AS,
Tromsø

Vestland

2200

1984

ombygd 2011

Sp/f Vermland, Færøyene

Biostar

1795

2001

ombygd/forkortet 2012

AS Biostar, Bodø
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”Alt er mulig. Også å blande olje og vann.”
“Vi fikk i oppdrag å utvikle et smøremiddel som oppfylte miljøkriteriene
til Clean Shipping. Det innebar at 90 %
av ingrediensene skulle være fornybare, og at de resterende 10 % ikke
skulle være toksiske eller bioakkumulerbare. Samtidig skulle det selvsagt

være en skikkelig god smøreolje.
Etter en lang arbeidsprosess hvor
vi måtte starte på nytt flere ganger,
hadde vi til slutt en olje som oppfylte
både miljøkravene og de minst like
strenge kvalitetskravene.
Den heter SternWay Bio, og gledelig nok brukes den av stadig flere
rederier. Mitt utgangspunkt har alltid
vært at ”alt er mulig”! Og til slutt så er
det det.”

Marika Torbacke, Project Manager
Professor at Luleå University of Technology

www.statoil.no/ecc

For veien videre

Kongsvaag runder Stad

Bulk

Sjøveiens tungtransport
Bulk forbindes ofte med uglamorøs føring av råvarer til industri og byggevirksomhet,
varer som er så billige at de tar til takke med den laveste transportstandard. Derfor betales
denne type frakt dårlig, og vi får en flåte som bærer preg av det – gammel og nedkjørt.
Dette er en sannhet med store modifikasjoner.
For det første har vi utviklet en
effektiv skipstype i Norge, nemlig
selvlosseren – bulkskip utstyrt med
gravemaskin som laste/losseredskap.
Markedet er delt i et kystmarked
som primært transporterer grus,
sand og asfalt til veibygging og industri, hovedsakelig med skip opp til
2000 tdw som opererer regionalt.
Dernest har norske selvlossere et
større internasjonalt marked for
bulkvarer, stein og tømmer som
fungerer mer i takt med shortseamarkedet. I dette segment brukes
gjerne fartøyer på 2000-6000 tdw,
mye engasjert på kontrakter.
Spesialiserte fôrbåter som er utstyrt
med gravemaskin regner vi i denne
sammenheng ikke som selvlossere.

Til sammen finnes det i norsk
eie vel 110 selvlossere i
størrelsen 500-6000 tdw med
en samlet kapasitet på rundt
280.000 tdw.
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Vi finner dem i fart fra norskekysten
til Middelhavet, med særlig konsentrasjon i Østersjøen/Nordsjøen. Et
fåtall seiler under NOR-flagg; noen få
i NIS og de resterende under andre
flagg med utenlandsk besetning.

Ser vi nærmere på selvlosserflåten
finner vi at flåten er delt med rundt
55 fartøyer i hver gruppe, de minste
og eldste er engasjert i kystfart, mens
de større og nyere skip seiler i europeisk fart; de nyeste bygget i 2008.

De største selvlosserflåtene:
Berge Rederi AS, Knarrlagsund

8 skip

Ariva AS (ex Sandfrakt), Ølensvåg

8 skip

Seaworks, Harstad

8 skip

Hagland Shipping AS, Haugesund

7 skip

Falkeid Shipping, Finnøy

7 skip

Torhus Shipping AS, Molde

7 skip

Halten AS, Trondheim

4 skip

Storesletten Rederi AS, Kopervik

4 skip

Aasen Shipping AS, Mosterhamn

4 skip

Mikkal Myklebusthaug Rederi AS, Fonnes

4 skip

Sveholmen Shipping AS, Åkrehamn

3+4 skip

Vestfrakt Shipping AS, Torangsvåg

3 skip
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Det er vanskelig å fastslå hvor mye
tørrbulk som transporteres på
kysten. Nyeste tall fra 4.kvartal 2012
viser totalt 16.2 millioner tonn. Av
dette er vel halvparten råvarer til
industribedrifter, malmeksport fra
Narvik mv. På årsbasis kan det da
dreie seg om rundt 30 millioner tonn
tørrbulk som skipes.

Grus og asfalt
De mindre fartøyene, opp til rundt
2000 tdw, seiler i stor grad på kysten
med bulkvarer som grus, sand, stein
og asfalt. I stor grad er transporten
sesongbetont, med størst aktivitet i
sommerhalvåret. Det gjelder både
føring til veibygging og vedlikehold
og tilslag til betongblandeverkene.
Det er dessuten et marked i tømmertransport fra lokale kaier til treforedlingsbedrifter og andre avtakere.
Bildet av gamle fraktebåter gjelder
spesielt for denne delen av flåten,
ironisk nok for fartøyer som driver
transport til veibygging og vedlikehold, altså for skattebetalernes regning. Årsaken er primært den evige
sammenheng mellom varens verdi
og transportkrav – som er lav – og
fraktpriser som historisk har vært for
lave til normale avskrivning av avsetning til fornyelse. Betalingen for
skipning per tonn er i dag bare 15
prosent høyere enn i 1985, mens
SSBs prisindex for transport har
steget med 46 prosent siden 1998.
Transportprisene har øket mindre
enn andre priser, mens bulkfraktene
i veldig liten grad har fått kompensert sine kostnader.
At det i det hele har vært mulig
kommer vel bare av overkapasitet,
kostnadskutt og vilje til å ta kontrakter under reell pris. Denne del av
flåten har levert et produkt til altfor
lav pris gjennom mange år.
At flåten er gammel, flere bygget
på 50/60-tallet, betyr ikke nødvendigvis at den er dårlig. Samtlige båter
er blitt fornyet, tilpasset, ombygget,
fått nye hovedmotorer både en og to
ganger, og fungerer greit. For rederiene står skipsverdien marginalt over
skrapverdi, f eks 4 millioner kroner,
mens et nybygg ville kost minimum
50 millioner. Selv kjøp og tilrigging av
et 10 år gammelt skip ville lett komme
på 25-30 millioner, men ville i praksis
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Problematiske konkurranseforhold
Selvlosserne på kysten arbeider under ugreie konkurranseforhold.
Etter reglene kan sammenhengende kystfart drives under følgende forutsetninger:
– NOR-registering med mannskap på norske vilkår
– Utenlandsk flagg, hvor skipet innen hver 3-månedersperiode skal ha
foretatt minst en reell utenlandsreise på 10 døgn.
NOR-registrerte skip skal betale norske hyrer og punge ut med mineraloljeavgift på bunkerskjøp. De seiler ofte i konkurranse med uteregistrerte
skip som ikke alltid overholder 3-månedersregelen. For eksempel kan
færøyske skip seile fritt med offiserer på færøyske vilkår og underordnete
på ITF-betingelser, og ta en tur hjem med last for bunkring mv. Det er
altså regler, men lite kontroll om reglene blir overholdt.
Situasjonen avspeiler det problematiske i en næring som arbeider
mellom globalisert virkelighet og norsk «beskyttelse». Det går igjen i all
transport, som østeuropeiske vogntog på norske veier, og kjernen i spørsmålet er at norsk næringsliv er avhengig av rimelig transport for å
konkurrere og Norge er en del av et større økonomisk system.
Vi ønsker norske arbeidsplasser i nærsjøfarten, men vi ønsker ikke
amerikanske tilstander med «Jones’ Act» og «stengt» kystfart. Regjeringens
ønske om å utrede spørsmålet om NIS på kysten vil bringe problemkomplekset på bordet.

Den spesialkonstruerte selvlosser, Martin H, levert i 2012. Foto: Ole Jakob Dingen.

gjøre samme jobb som den gamle. De
sparer samfunnet for tusenvis av
tonn-kilometer veitransport.
Svakheten for de gamle båtene er
selvsagt driften: Kostbare klassinger, utskiftning av stål, møte nye miljøkrav mv.
Siden det ikke er fornyelse, hva vil
skje når de gamle båtene møter veggen og må kondemneres? Vil det
være marginer for kjøp og tilpasning
av nyere tonnasje, eller vil føringen
gå over på vei?

Og hvem er i så fall interessentene
i et slikt spørsmål? Er det bare rederiet, er det befrakterne som også ser
hvilken vei utviklingen går, eller har
det også samfunnsmessige virkninger
som inviterer til politisk medvirkning?
Lastebilen har selvfølgelig sin plass
i lokal massetransport, men det må
definitivt være i samfunnets interesse at mest mulig av slike masser
går sjøveien så langt mulig. Og der er
det politikken skal slå inn!
13

Aasheim på vei inn til Herøya. Foto: Tomas Østberg-Jacobsen
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Selvlosseren – en norsk innovasjon
Fagkunnskapen spriker når det gjelder
oppfatningen om hvem som fikk den
første selvlosser.
I 1973 var det plassert gravemaskin om bord i en 550tonns singledekker i Oslofjorden, noe som vakte oppsikt
i miljøet. Våren 1974 ble singledekker Sørstein (960 tdw)
kjøpt fra Danmark av Trond og Eilif Hystad i Kvinesdal
og rigget om på Eigerøy Slip med gravemaskin på travers.
Gjennom prøving og feiling ble konseptet forbedret,
selv om to luker med trelemmer og skjærstokker langt
fra var ideelt.
De neste årene ble flere singledekkere bygd om, som
Portør (870 tdw) av Kragerø og Cabal (765 tdw) fra Vik
i Sogn; deretter en serie 550-tonnere.
Den første shelterdekker med gravemaskin var
Grinna (1150 tdw) kjøpt av Mikkal Myklebusthaug på
Fonnes høsten 1978. Her var det nødvendig både med
langskips og tverrskips kjøring, noe som igjen krevde
innovasjon og utprøving.
Et skritt lenger gikk Alf Skår i Harstad med gravemaskin i kombinasjon med transportbånd rigget på
bakken som gjorde det mulig å losse uten å legge til kai
og levere lasten langt inne på land. Dette arrangementet
er senere perfeksjonert av Seaworks.
På 1980-tallet var selvlosseren utviklet til et effektivt
transportredskap hvor en øvet maskinkjører kunne
losse 250 tonn per time. Det ble også utviklet tømmerklør og rotorer for håndtering av storsekk mv. Det ble

14

Portør, en av de første. Foto: Dag Bakka jr.

etter hvert rigget om fartøyer med gravemaskin inntil
7500 tdw, med Helene fra Kopervik som den største,
ombygd i 1996 med to gravemaskiner primært beregnet
på tømmer.
For et år siden kom den første spesialbygde selvlosser, Martin H på 2350 tdw fra Cemre Shipyard i
Tyrkia til rederiet Seaworks i Harstad. Her er det konstruert et optimalt skip med god kubikk, slankt skrog
og gode manøvreringsegenskaper.
Selvlosseren var på mange måter en innovativ
løsning for norske forhold med lasting og lossing ved
industrianlegg, steinbrudd og tømmerkaier. Annerledes har det stilt seg ved anløp av offentlige kaier og
utenlandske havner hvor havnearbeiderne i starten truet
med boikott og nektet skipet å bruke gravemaskinen.
Dette er fortsatt et friksjonselement ved at havnearbeiderne mange steder krever å få bemanne maskinen
selv eller i det minste betaling for å holde seg borte.
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Selvlossere i internasjonal fart
Mens det regionale selvlossermarkedet er preget av lav
lønnsomhet og aldrende skip, har flåten i internasjonal
fart vært bedre stilt i et noe mer dynamisk marked. Selvlosserne i europeisk fart seiler i stor grad på kontrakter
med stein, grus og fyllmasser til anleggsarbeid. Dette er
en intensiv fart hvor skipene får vist sin gode produktivitet, samtidig som de har en viss fleksibilitet til å skifte
mellom bulk, tømmer, korn, skrapjern osv.
Norske selvlossere oppnådde et visst fotfeste i vestre
Middelhav under den spanske boomen rundt 2005, og
noen er fortsatt engasjert her. Vi ser også at greske redere
har fått taket på selvlossere, men utstyrt med grabb i
stedet for skuffe.
Mens frakteflåtens eldste skip er selvlossere i lokal
sandfart, så teller flåten også et godt antall nyere skip i
internasjonal fart. De største skipene også de nyeste,
bygget om fra moderne boksete skip med travers og
gravemaskin.
Selvlosserflåten er sammen med brønnbåtene den del
av flåten hvor samlingen i større rederier har kommet
lengst. De ti største rederiene kontrollerer nær 60 prosent av flåten og er derved i stand til å oppnå stordriftsfordeler, kunne inngå større kontrakter osv. Driften
krever dessuten en viss kompetanse på bruk og vedlikehold av utstyr, noe som gjør selvlossere til noe av en
spesialitet.
Selvlosseren er en norsk innovasjon fra 1970-tallet
som etter hvert er blitt utviklet og perfeksjonert teknisk
og operasjonelt. Med en øvet maskinkjører får slike skip
høy effektivitet og kan losses på få timer. Når skipene får
anvende eget utstyr og folk må dette være de overlegent
mest rasjonelle skip for bulklast.
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Om sjøveiens KOSTNADER
og KONKURRANSEEVNE
Sjøtransport er billig – til en kommer i havn. Logistikk-kjeden over sjø og land er lite
konkurransedyktig annet enn over lengre avstander.
•• TEKST: DAG BAKKA JR
Det er to hovedgrunner for å utvikle sjøverts logistikk
videre, for å redusere transportkostnadene for norsk
næringsliv og derved styrke konkurranseevnen, og dernest
å unngå en uholdbar utvikling mot stadig økende trafikkpress, ulykker, støy, veislitasje og forurensning.
Derfor har sjøbasert logistikk fått høy prioritet politisk,
både i Nasjonal transportplan (NTP), i strategiplanen
«Mer gods på sjø» og med bred støtte. Det er enighet om
målene; nå gjenstår det å ta konkrete grep.
«En forutsetning for å lykkes med å overføre gods fra
vei til sjø er at alle næringsaktørene iverksetter tiltak
innenfor sine ansvarsområder» Tiden er inne til
nytenkning og innovasjon, til å se på problemstillinger
med nye øyne og finne ny og mer rasjonelle løsninger.

Alt har sin pris
Mens den nasjonale infrastruktur for transport er statlig,
er havnene underlagt kommunene. Det betyr at mens
investeringer i samferdselssektoren er planlagt og
prioritert i et regionalt perspektiv, så er havnene styrt av
havnestyre og bystyre. Det betyr også at brukerne må
betale for investeringer, vedlikehold og drift av havnene.
16

Dette finansieres ved et sett av avgifter:
– Anløpsavgift som skal dekke kommunens kostnader til
sikkerhet og fremkommelighet og utøvelse av
myndighet med hjemmel i Havne og farvannslov
– Kaigebyr for bruk av offentlig kai
– Varegebyr for varer som ekspederes via skip over
offentlig kai
– Krangebyr ved bruk av kai
– ISPS-avgift for å dekke kostnadene ved
implementering av regelverket
– Avfallsgebyr for mottak av avfall
Et skip på 2500 bt, som et sideportskip i kystfart gjerne er,
vil – ut fra avgiftsregulativet i Borg Havn IKS – betale
følgende avgifter:
Anløpsavgift
Kaigebyr min 1 døgn
Varegebyr partlast 400 tonn
ISPS
Avfallsgebyr 6 mann
Sum havneavgifter

NOK 1990
1525
5520
213
366
9614
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Containere Ågotnes-Mongstad

Så kommer kostnader ved havneterminal, leie av folk og
utstyr, eventuelt bruk av havnearbeidere, fortøyning og slipp.
Dette spiser godt av en partlast som gjerne betales
rundt NOK 50.000 til Vestlandet.

Nye forretningsområder
I og med at skip bør seile døgnet rundt vil tiden for
havneanløp måtte variere. Her er det en ny verden,
regulert av sikkerhetsforskrifter og HMS-regler. Alle
havner som vil ha noe annet enn lokaltrafikk har måttet
tilpasse seg ISPS-regelverket med gjerder, kontroll og
prosedyrer. Det skal også være folk på kaien når båten
kommer, forskriftsmessig kledd med vernesko, hjelm og
redningsvest. Dette koster penger, og det er skipet som
betaler.
I mange havner gjør rederiet sitt beste for å treffe i
arbeidstiden 0800-1600. Utenom arbeidstid kan det bli dyrt.
Da «Scan Fjell» anløp Risavika Havn lørdag 8
desember 2012 klokken 0930 måtte rederiet betale to
mann kr 2328 hver for fortøyning utenom ordinær
arbeidstid, og samme beløp for å slippe trossen,
tilsammen kr 9312.
Ved «Tinto»s avløp av Vestbase i Kristiansund lørdag
22.juni i år kom tilsvarende operasjon på kr 3591; her
måtte de sende med en ekstra vekter for å ta imot trossen,
men klarte seg med én for å den gå. Dessuten skulle
Vestbase ha 1774 i kaiavgift og ISPS og Kristiansund og
Nordmøre Havn IKS 622,43 i anløpsavgift, til sammen kr
5.987.
I havneforskriftene er det påbudt med folk på kaien
ved anløp. Dette gjøres dels internt, som Elkem i Mosjøen
som beregner seg kr 100, mens Herøya Industriterminal
gjør forretning ut av det og tar kr 3.470 for «kaiservice».
Fortøyning er blitt et problem – for rederiene.
Sikkerhet er utviklet til et nytt forretningsområde, godt
hjulpet av konsulentfirmaer som også har vært med å
beskytte kaifrontene mot terroranslag.
Borg Havn regner seg 213 kroner i ISPS-avgift,
Grenland havn 545, mens Mo i Rana havn KF må ha 1380
kroner. Vestbase i Kristiansund regner seg gode kr 2160
for ISPS per anløp, mens NorSea i Tananger nøyer seg
med 574.
Ikke så rart at transporten mellom oljebasene nesten
utelukkende går med bil. En østeuropeisk trailer tar kr
5000 fra Mongstadbase til Stavanger; mindre enn skipet
betaler i fortøyning og ISPS.
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I januar 2010, mens Bergen lå under et «giftlokk»
av eksos og utslipp noen uken med vindstille og
oppholdsvær, skulle det sendes 94 containere fra
CCB Ågotnes til Mongstadbase.
Lastebåten «Solfjord», som går i fart mellom
basene, kunne tatt denne lasten på noen timer.
Men på grunn av kostnadene ble det valgt å sende
containerne med trailer; altså 47 trailerlass med
trailere frem og tilbake gjennom Bergen sentrum
de 68 km mellom Ågotnes og Mongstad.
Dette er hva en kan kalle god, helhetlig vurdering.

Hvem betaler egentlig?
Det er ganske innlysende at med en slik organisering av
transportkjedene vil en aldri komme i nærheten av de
politiske mål.
Konsekvensene av en slik fri prissetting av påtvungne
tjenester er nødvendigvis mer last på vei og enda mindre på
sjø. Og hvem bærer konsekvensene – og betaler regningen
til syvende og sist?
Jo, det er storsamfunnet, i form av økt trafikkpress, flere
trailere, køer, ulykker, veislitasje, støy, dårlig luft og høyere
risiko.
Når Bring nå har satt inn skip i transport mellom
oljebasene som supplement til trailere, så krever det mer
enn en båt vei kaikanten om det skal gi uttelling. I dag står
trailerne på kaien og fylles først opp; det er primært kolli
som er for store til veitransport som lastes om bord. Det
krever en mentalitetsendring i transportmarked, større
bevissthet og bedre planlegging av skipningene for å
oppnå resultater. Da vil det gradvis bli mulig med bedre
frekvens og enda bedre service.
«En forutsetning for å lykkes med å overføre gods fra vei til
sjø er at alle næringsaktørene iverksetter tiltak innenfor sine
ansvarsområder». Så konkluderer strategiplanen «Mer
gods på sjø» på side 29.
Vi snakker om innovasjon og nytekning, om helhetlig
planlegging. Her er det mye å ta fatt i, revurdere og tenke
gjennom. Det er reelle kostnader som må dekkes, det er
ambisiøse havneplaner som må skrinlegges, andre som bør
gjennomføres med statlig delfinansiering. Tradisjonelt har
det vært småkonger som har bestemt hver på sine nes.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er inne på det
sentrale når han tar til orde for bedre organisering av
transportpolitikken.
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Nye Ronja Polaris til Sølvtrans ASA

Havbruksnæringen
drivkraft I FLÅTEFORNYELSEN
Nybygg for
2 milliarder
kroner for
levering neste år

Det er fortsatt en god del nybygg på vei til nærsjøflåten, 12 i
tallet mot slutten av 2013. Ikke uventet er det fortsatt
havbruksnæringen som er drivkraften og vil stå som brukere
av samtlige fartøyer:
Fôrbåter
Brønnbåter
Servicefartøy over 20m

Nybygg til nærsjøflåten des 2013

Rederi

lengde

Sølvtrans, Ålesund

76

kbm

verksted

brønnbåt

3000

Ast Zamakona, Vigo

lev
10,13

Sølvtrans, Ålesund

76

brønnbåt

3200

Ast Zamakona, Vigo

3,14

Fosnavaag Shipping

85

brønnbåt

3250

Havyard, Leirvik

1,14

Artic Shipping, Førde

70

fôrbåt

4850

Crist, Gdynia

3,14

navn

Marine Harvest

Ronja Polaris
FS Stormy

Ewos

70

fôrbåt

4850

Crist, Gdynia

Aqua Star, Austevoll

50

brønnbåt

1250

Celiktrans, Tyrkia

12,13

Grieg Seafood

Lilly Johanne

Egil Ulvan Rederi, Trh

70

fôrbåt

5000

Fiskerstrand BLRT

6,14

Marine Harvest

With Marine

Egil Ulvan Rederi, Trh

70

fôrbåt

5000

Fiskerstrand BLRT

9,14

Marine Harvest

With Harvest

Frøy Sjøtransport, Frøya 78

brønnbåt

3000

Sefine SY, Tyrkia

6,14

Lerøy Seafood

Rostein, Harøy

brønnbåt

3150

Larsnes MV

8,14

til Chile

75

Nordlaks Transport,
Vesterålen

20
20

brønnbåt

Akdeniz, Tyrkia

service
service

Grovfjord MV
Grovfjord MV

6,14

komm

Rotsund Sjøtransport

Hordafor, Austevoll

18

type

4
6
2

15
7,14
7,14

Ewos

1725 tdw
aluminium
aluminium

FRAKTEMANN NR 2 – 2013, 78. ÅRGANG

FOR
TT

SVE
SL
Tidlig i september kom meldingen om at Sveatind var gått
til opphugging i Stokksund.
Jeg tok dette innover meg, for jeg kunne godt huske da
denne båten var ny, levert som Sundstad fra Båtservice
Verft i Mandal høsten 1975. Sammen med søsteren
Sundland, levert noen måneder tidligere til Ivan Ulsund i
Rørvik, var de ikke bare de fineste norske 299 brt
shelterdekkere, men også de to siste i en serie som talte 61
nesten identiske søsterskip, 48 levert fra Båtservice i
Mandal og 13 fra Ørens Mek Verksted i Trondheim.
Etter vanskelige år selv for moderne norske småskip
kom det til en viss lettelse i 1960/61 da skip under 300 brt
fikk seile med 7 mann i europeisk fart. Ved å tøye
målereglene til det ytterste ble det mulig å bygge skip
opptil 650 og senere 850 tdw (og etter hvert enda mer),
som altså kunne konkurrere med danske og tyske skip
med 1-2 mann mindre.
Fra 1961 kom de første moderne 299 brt shelterdekkene
og fra 1964 var typen utviklet ved verftet i Mandal til 180 fots
lengde og 750 tdw. Derfra ble den enda strukket 9 fot og
optimalisert til oppunder 900 tdw. Også Ørens bygget etter
samme tegninger, men forbedret sin type med bl a speilhekk.
Denne rasjonelle typen vakte interesse hos danske
redere, og ikke mindre enn 26 ble levert fra Båtservice til
Danmark, hvor de ble benevnt «mandálere». Senere ble
mange av dem kjøpt tilbake til Norge.
Den hektiske byggeboomen tok slutt i 1970/71 med
unntak av de to til Ulsund i 1975. Sundland og Sundstad
var da også «state of the art», med en stor luke, rigget med
mastre og bommer som i allfall kunne betjene noe av
lasterommet. Maskinen var 1240 bhk Alpha, som skulle
tjene trofast gjennom alle år. Ved levering kom båtene på
hele 7.5 millioner kroner hver, noe som ga grunn til
hoderysting blant meglere og konkurrenter.
Ivan Ulsund hadde tjent pengene på fiskebåt, men
skulle tape på fraktefartøy. Timingen var ikke god;
markedet skrumpet inn, konkurransen bil og utenlandske
skip forverret seg, og i 1983 ble Sundstad solgt til Konrad
Kalve i Egersund for 3.5 mill. Navnet ble endret til Kalve.
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Selvlosseren Sveatind, medtatt av harde tak gjennom et
langt liv, men fortsatt med fine linjer. Foto Per Rydheim

UTT F

Han drev den videre i to år og solgte den våren 1985 til AS
Polarbulk (Arnt Wæraas) i Hammerfest. Wæraas sendte
den til Kristiansund for ombygging med gravmaskin og
forsterkning for dypere nedlasting. Den kom så i fart som
Sveatind; en tid rigget med både bommer og gravemaskin.
Etter et mellomspill i Bodø kom båten til Tande & Skaar
i Harstad i 1992. Den fortsatte i bulktransporten på kysten
under varierende eierselskaper, drevet fra All-Transport i
Sarpsborg og etter hvert av Seaworks i Harstad.
For å øke inntaket ble den ombygd for enda dypere
nedlasting til 1180 tdw og fikk i samme omgang bygd om
innredningen akter. Sveatind ble videre utstyrt med baugthruster og det spesielle system av transportbånd med 17
meter utliggere.
Alpha’en humpet og gikk og Sveatind ble en trofast båt i
Seaworks. Men hardt kjør med grus, stein og asfalt krever
sitt, og etter å ha fått levert to nye båter fant rederiet å la
den gå i pensjon. Den var i full sving inntil siste last var
losset og kursen ble satt mot Stokksund der Fosen
Gjenvinning ventet.
Si hva du vil, men Sveatind har jamen gjort sitt på
kysten. Takk for taket!
Dag Bakka jr

Sundstad og søsteren Sundland (her) i opprinnelig
form; en moderne og velutstyrt lastebåt fra 1975, med
et lavt underrom og ikke bokset… Foto Dag Bakka jr.
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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.Inge
Bjørn
I. Kyvik
17 11
Bjørn
Kyvik
90852
3083
429
Ole
Sørbø
3263
408
OddJakob
L.Vevang
52 918
72 78
Kjell
6302
996
Kjell Ivar
Ivar Rein
Rein 52 959
84 34
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

3191 HORTEN
BERGEN
A/S Viking
Interchart
Boks 106, Tlf. 33 03 07 50
1724AS
SARPSBORG
Skuteviksboder

nr. 2
Fax adm./shipping: 33 03 07 60
All-Transport A/S
Tlf.
55
31
62
30
Fax
Fax. Spedisjon: 33 03 07 70
Strandgt. 3, 1724 Sarpsborg
E-mail:
interchart@i
Vakt-tlf.shipping: 901 53 228
Tlf. 69 14 84 10 Fax 69 14 84 11
Privat:
Berge 55
E-post: viking@vikingsped.no Per
Telex 79 905 alltr n
www.vikingsped.no
Stein Brokers As
Nøstetorget 5, 5011
STJØRDAL
Tlf. 55 907500
09
30 Fax
4501
MANDAL
Stjørdal
Sjøtransport AS
E-mail: eilif@steinbr
H.P. Tallaksen A.s.
Havneveien
Boks 19, Tlf. 38 26 24 22
Tlf. 74 40 52 50 Fax 74 40 52 52
Fax 38 26 34 10
E-mail: firmapost@stjordal-sjotransport.no
4370
EGERSU
E-Post: hp.tallaksen@online.no
www.stjordal-sjotransport.no
Er
vik
Shipping AS
Mobil: 909
79 596
Boks
4379 Eger
Privat: Knut Glomså 909 523,
79 596
TRONDHEIM
Tlf. 51 467000
27
00 (24h
Nidaros27
Shipbroker A/S01
Fax 51 46
8600 MO I RANA
Boks 2591, 7414
Trondheim
E-mail:
arnfi
nn.er
vik
Skipsmegler Strand Shipping AS
Tlf. 73 50 93 55 Fax 73 51 74 85
Boks 244, 8601 Mo i Rana
E-post: johavig@c2i.net
Tlf. 751 27 800 Fax 751 27 801
Mobil 90 54 16 44
5500
HAUGES
www.strand-shipping.no
Aoh: 73 93 96 31
R.G. Hagland As
Boks
98, Tlf. 52 70 1
Meyership A/S
Rimship A/S
Fax
52
70 12 12
Boks 218, 8601 Mo i Rana
Pir II - 13 B
E-mail:
ycargo@h
Tlf. 75 12 85 00 Fax 75 12 85 01dr
Boks 2251, 7412 Trondheim
Privat.
Bjørn
I. Kyvik
E-post: steinar.aakvik@meyership.no
Tlf. 73 99 12 40 Fax 73 99 12 45
Odd L. Vevang 52 72
Mobil 900 18 666
Kjell Ivar Rein 52 84
E-post: rimship@rimship.no
5440 MOSTERHAMN
Aasen
Chartering
As
Harald Halvorsen A
Boks 73, 5447 Mosterhamn
Boks
113, Tlf. 52 70
Tlf. 53 42 56 30 Fax 53
42 56 47
5588 ØLEN
Fax
52
72
61 95
E-post: mail@aasenchar.com
Sandfrakt AS
E-mail:
mail@shipbr
Privat: J. Aas 53 426 801
Postboks 133, 5588 Ølen
com
B.R.
Kippersund
53
42
44
09
Tlf. 53 76 60 00 Fax 53 76 60 10
Privat:
E-post: chartering@sandfrakt.no52 7
Paal Halvorsen
www.sandfrakt.no
Mobil 911
82 141
5200
OS
Ar ve Halvorsen 52
GeSi Shipping
Mobil 950 43 005
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

