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LEDER

Kystrederiene
Verken mer eller mindre; rederier hjemmehørende på
kysten som driver transport og tjenester av mange slag,
både på kysten og utaskjærs. Norwegian Coastal Ship -
owners i en større verden. Det signaliserer vår oppgave, å
være en del av kystnæringene og ta aktivt del i den videre
utvikling av næringsliv og verdiskapning vi forventer de
neste tiår. 

Bak forandring av navnet fra Fraktefartøyenes Rederi-
forening til Kystrederiene, som ble besluttet på general-
forsamlingen på Gardermoen 16. april, ligger en prosess
som for alvor skjøt fart etter tusenårsskiftet. Denne  prosessen
har dels vært drevet frem av styre og admi nistrasjon
gjennom prosjekter som NyFrakt og bransje utvikling,
men kanskje mest av en ny generasjon utøvere som har
fått en ny selvforståelse og profesjonalisme  overfor kun-
der og storsamfunn. Den tradisjonelle frakte næringen er
på mange måter forsvunnet til fordel for spesialiserte
leverandører av et bredt spekter maritime tjenester, fra
bulktransport til brønnbåter og kabel leggere. Den sterke
veksten i havbruksnæringen har skapt et nytt og stort
marked for varierte tjenester. 

I den samme perioden har vår forening trukket styrke
fra samarbeidet innen Sjøtransportalliansen og Maritimt
Forum. Vår argumentasjon om betydelig samfunnsgevinst
ved redusert trafikkbelastning på veinettet gjennom over-
føring av gods fra land til sjø er blitt alminnelig akseptert i

politiske kretser. I løpet av 15 år er sjøveien blitt vesentlig
mer aktualisert i de Nasjonale Transportplaner. Vi har
spilt miljøkortet og oppnådd bred politisk velvilje. 

For at strategien om overføring av gods fra land til sjø
skal lykkes er det nødvendig med relativt dype politiske
grep. Og det er også nødvendig at vi selv følger opp med
miljøeffektive løsninger. 

Tredje navn
Kystrederiene er vår forenings tredje navn.
Fraktebåteierne som kom sammen i oktober 1935 organ-
iserte seg som Norske Fraktefartøiers Landsforbund. De
så ikke på seg selv som redere i vanlig forstand, men som
transportutøvere. Det var nødvendig å stå sammen over-
for befrakterne og få slutt på underbud av frakter. Og like
viktig var å fremstå med selvbevissthet under en logo
med vikingskipsstevn.

Først i 1949, da foreningen hadde tilslutning av mer
enn 1000 fraktefartøyer, ble navnet forandret til Frakte-
fartøyenes Rederiforening. Under dette navnet skulle
foreningen vinne et visst innpass overfor myndighetene
som høringsinstans, men først på 1970-tallet kom
daværende direktør i befatning med Statistisk Sentralbyrå
om en noenlunde virkelighetsnær statistikk. Samtidig
tapte næringen slaget om stykkgodset til veitransporten.
Det skulle bli en smertefull tilpasning til et endret trans-
portmarked.

Nytt navn og ny logo 
for en ny tid

•• DAG BAKKA JR



Etter tusenårsskiftet var denne endringen på mange
måter gjennomført. Vi hadde mistet mye av styrken i
nærskipsfarten til uteregistrerte skip, men trakk fordel av
veksten i havbrukssektoren under NOR. Der startet pros-
essen som i 2016 resulterte i Kystrederiene. Alt til sin tid.  

Sektorspissing
Etter en strategiprosess ble det i 2015 gjennomført en en-
dring fra geografisk til sektorbasert styresammensetning.
Målet er en sterkere vektlegging av det faglige, noe som
kan være til fordel for medlemmene, f eks gjennom faglig
informasjon og medlemsmøter. Det er satt opp seks fag-
grupper, hver med sine styremedlemmer og varamenn.

– Havbruk (fôr- og servicebåter)
– Tank
– Bulk og vei
– Stykkgods
– Spesialfartøy
– Brønnbåter

Det legges opp til følgende program for å styrke sektor-
spissingen:

– Informasjon til rederiene
– Medlemsmøter i hver sektor og geografisk område i

løpet av 2-4-årsperiode
– Styrke synliggjøring av sektorene på hjemmesiden

Medvirkning og samspill innenfor sektorene er viktig for
styremedlemmenes arbeid, og de enkelte styremedlemmer
vil vil derfor legge opp til kontakt innen sin sektor etter
hvert som saker dukker opp. Sektorspissing utelukker
imidlertid ikke samarbeid på tvers av sektorene; målet er
best mulig utvikling av næringen samlet sett. 
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Kysten 
er fremtiden
Norge er det land i Europa som har lengst
kystlinje, flest havner og havneanlegg. 

Denne kysten oppfattes av mange som et
problem  område. Her er et stort potensiale for
ulykker og foru rensning, Sjøtransport er tid-
krevende og om stendelig, dessuten kostbar.
Den foregår i det frustrerende skjæringspunkt
mellom kommunale, nasjonale og internasjo-
nale regler og forskrifter. 

Ingen, verken Transportøkonomisk Institutt
eller andre fagmiljøer, har noen tro på at  kysten
virkelig kan ta over gods fra veitransport.
 Staten ved Kystverket har kuttet i avgifter og
forsøkt å lette konkurranse situasjonen for sjø-
transport ved nye los forskrifter og stor sam -
funnet har gitt nettolønn til norske sjøfolk.
Lenge trodde en at konsentrasjon av last kunne
føre til lavere havne kostnader, men dette er nå
mot bevist fra NTPs transport analyse. 
     Likevel har regjeringspartiene satt som mål 
å overføre 30 prosent av godstransporten over
fra vei til sjø og bane innen 2030, og alle vet at
klima gassutslippene fra transportsektoren må
hal veres innen samme tid. 

Hvordan det skal skje, er det ingen som vet. 
     Men, en utredning er i gang som vil gi
 føringer til den nye havne- og farvannslov som
er på trappene. Her blir det viktig å gi statlige
virkemidler overfor stykkgodshavner, slik at disse
kan integreres i nasjonale transport systemer,
ikke styres på kommunalt nivå. Stykk  gods havner
må kobles opp mot Staten Veg vesen og et kom-
petent organ som må  bygges opp i Kystverket. 

I en ideell verden ville sjøtransport være frem-
tiden og miljøveien! Skip med klimanøytrale
eller lavutslippsløsninger ville kunne ta hånd
om vesentlig mer stykkgods og ferdigvarer innen
helhetlige logistikksystemer. De vil kunne kutte
utslipp, avlaste trafikkpress og miljøbelastning,
gi større samfunnssikkerhet ved å ta det meste
av farlig last. 
     Norge er det land i Europa som har lengst
kystlinje, flest havner og havneanlegg. Vi må
begynne å se på kysten som en ressurs, ikke
som et problem.

Kystrederiene er vår forenings tredje navn
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Mobil 995 83 759

Stykkgods:
Styremedlem Lara Konradsdottir, Tromsø, 

Tlf. 97 99 15 50 
Varamedlem Kristian Høydal

Mobil: 900 11 773

Havbruk:
Styremedlem Ivar C. Ulvan, Trondheim, 

Mobil 901 13 746 
Varamedlem Lars Arne Svendsen, Ålesund, 

Mobil 458 02 486 

Tankfartøy:
Styremedlem Magne Årvik, Måløy

Mobil 913 31 226
Varamedlem Steinar Grøntvedt, Brekstad, 

Tlf.  72 52 30 20 

Spesialfartøy:
Styremedlem Hallgeir Bremnes, Dolmøy 

Mobil 90 15 88 02 
Varamedlem Per Eidsvaag, Dyrvik, 

Mobil 959 255 28 

Representant fra Brønnbåteiernes Forening:
Styremedlem Jan Harald Hauvik, Trondheim 

Mobil 916 31 059 
Varamedlem: Glen Bradley, Harøy, 

Mobil 92 60 86 43 

!"#$%&'&%(&)&!"#$%&'&%(&)&



Kjære medlemmer 
og samarbeidspartnere

Kystrederiene!

STYRELEDER HAR ORDET
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Et navneskifte er en overgang – og Fraktefartøyenes Rederi -
forening har vært et velkjent begrep for så  mange så lenge.
Jeg skal være den første til å innrømme at det nye navnet
tar tid å venne seg til – både for oss i styret og for medlem-
mer som har vært med en stund. Det nye navnet markerer
på mange måter starten på noe nytt, og gjenspeiler at tiden
endrer seg og medlemmene med den. Men felles for alle
medlemmer, uavhengig av sektor, er at aktiviteten fortsatt
foregår på kjøl. 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen reiste kysten
rundt i løpet av noen hektiske dager i juni. To av våre med -
lems rederier hadde gleden av å få ministeren på besøk –
nemlig Bergens Tankers og vårt eget rederi Falkeid Ship-
ping. Tilbakemeldingene var kun positive! Ministeren
viste stor interesse og engasjement på sine besøk, og tok
seg god tid. Hos Bergen Tankers var han med om bord i
den LNG-drevne tankeren Bergen Viking på turen mellom
Fedje og Florø. Selv fikk jeg gleden av å ha ministeren på
besøk om bord i vår båt Falkvik under lasting og lossing av
tilslag til asfalt. Båttransport er en liten del av samferdsels-
bildet, men berører et vidt spekter av levering av bulk og
ferdigvarer til små og store samferdselsoppgaver. For meg
var det utrolig kjekt å møte en minister med engasjement

og genuin interesse også for de små brikkene i puslespillet
som må på plass for å bygge en fremtidsrettet samferdsels -
struktur i Norge. 

For oss som næring er det viktig å få til slike møteplasser
med politikere. Det er «ute i felten» en ser hvordan det
egentlig foregår. Slik kan vi være med og bidra med kom-
petanse og innsikt, og sette agendaen når viktige beslut-
ninger skal tas. Men like viktig er det også at medlemmer
av Kystrederiene er aktive og gir tilbakemelding til enten
styremedlemmet i sin sektor eller administrasjonen – slik
at vi kan gjøre en best mulig jobb for medlemmene. Det er
ute i felten man kjenner hvor skoen trykker. Og husk;
styret er valgt av medlemmene og vi er her for dere!

Vi har valgt å markere navneendringen med et arrange-
ment 25. august. For de av dere som ikke har anledning til
å delta, lover vi en fyldig omtale av arrangementet i neste
nyhetsbrev.

Gratulerer med nytt navn!



Nordkinn ekspederer i Agnefest, Lyngdal. Foto Jose A Martinez Rodeiro
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På den kommunale del av den maritime infrastruktur er
bildet annerledes. 

Det skyldes selvfølgelig selve den organisatoriske forvalt-
ning  hvor den enkelte havn drives som kommunale fore-
tak innen Havne og farvannsloven, men på svært ulik
måte. Våre medlemmer merker det daglig i form av stor
variasjon i havneutgifter, i regler for bruk av offentlige
havneanlegg, i praktisering av ISPS og non-ISPS-havne -
anlegg og generelt servicenivå. Hver havn driver på sin
måte, under sitt eget havnestyre, slik det var naturlig i
1740, da dagens havneforvaltning ble etablert. 

Stortingsmelding 35, På rett kurs, om forebyggende sjø-
sikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, ble lagt
frem 3. juni. I prognosene for forventet endring i utseilt
distanse i norske farvann er det forventet en økning på 
41 prosent innen 2040. Og det som er forventet å øke mest

er stykkgodstransport. Regjeringspartienes enighet om å
flytte 30 prosent av godstransporten fra vei til sjø og bane
innen 2030 trekker i samme retning. Og dette setter lys på
havnenes funksjon.

Er dagens kommunale perspektiv for havnedrift i det
hele tatt tjenlig, sett i lys av klimaforpliktelser og nasjonale
målsetninger i NTP?

Kystverkets tilsyn
Som våre medlemmer til daglig erfarer, er det stor variasjon
i kostnader, praksis og serviceinnstilling fra havn til havn. 

Havnene har etter Havneloven anledning til å kreve inn
anløpsavgift for kostnader til farvannstiltak og myndig-
hetsutøvelse. Kystverket er siden 2015 gitt myndighet til å
føre tilsyn med at forskriftene følges på kommunalt nivå.
Anløpsavgiften skal være basert på selvkostbudsjett. 

De to siste regjeringer har tatt tak for å lette de statlige avgifter for å styrke nærskipsfartens evne til å hevde
seg i transportmarkedet. Fjerning av kystgebyr, kutt i losberedskapsavgift, sikkerhetsavgift og effektivisering
på lossiden er konkrete tiltak etter føringene i Nærskipsfartsstrategien fra 2013 og målsetningene i NTP.

•• TEKST: DAG BAKKA JR

HAVNENE 
i et nasjonalt transportsystem?



Likevel har det kommet til konflikt rundt praktiseringen,
som i Bodø Havn hvor Hurtigruten blir belastet med 48 ti-
mers havneleie og ISPS-avgift, enda anløpet tar fire timer
og ikke er underlagt ISPS-reglene. Tingretten ga i mai re-
deriet medhold i at dette er myndighetsmisbruk og kjente
den dobbelte havneleie og ISPS-gebyret ugyldig.

Det seiler nå opp til konflikt mellom Kystverket og hav-
nene om anløpsavgiften. 

En pressemelding om tilsyn av anløpsavgiften fra Kyst-
verket 29.januar i år har ført til et opphetet forhold til
Norsk Havneforening. Havneforeningen mener at Kyst-
verket legger seg på en snever fortolkning av forskriftene
og har forsøkt å få Samferdselsdepartementet til å korri-
gere Kystverket. Saken følges med stor interesse fra NHO
Sjøfart og fra vår egen forening. 

At Havneforeningen gjør et stort nummer av Kystver-
kets forventning om at økt tilsyn vil kunne bidra til et la-
vere avgiftsnivå, viser egentlig hvor snevert havnenes
interesser ivaretas.  Mens staten forsøker å kutte i avgifts-
nivå og stimulere til økt bruk av sjøtransport, synes hav-
nene å stille seg helt likegyldig til dette.  Havneforeningen
fremstår også kritisk til prinsippet om selvkostregnskap
for anløpsavgiften. I virkeligheten har utgiftene ved bruk
av norske havner vist sterk økning siden 2011. 

Ut av striden om anløpsavgiftene besluttet Samferdselsde-
partementet i slutten av juni å nedsette et offentlig utvalg
som skal gå gjennom Havne og farvannsloven. Dette vil trolig
skje på grunnlag av konklusjonen fra en arbeidsgruppe fra
departementet og Kystverket som har vurdert om den ek-
sisterende havne og farvannsloven oppfyller intensjonene
om å bidra til at havnene utvikles til trafikknutepunkt og
at sjøtransporten kan få uttelling for sitt miljøfortrinn.  

Dette skal munne ut i en nasjonal havnestrategi.  
Og skal denne ha noen hensikt, må Samferdselsdepar-

tementet være vesentlig mer involvert i styring og kost-
nadsdekning enn i tidligere havnelover. I motsatt fall vil
den dele skjebne med de mange tidligere nasjonale havne-
planer som aldri har blitt mer enn tomme ord.

Høye ambisjoner
Det er stilt høye ambisjoner for utvikling av transportsek-
toren i Norge de neste tiår, slik det er nedfelt i NTP 2018-
29 og i regjeringspartienes utspill:

• at godstransport vil fortsette å øke som følge befolk-
ningsveksten med 58 prosent innen 2050, men hvor
veitrafikk vil øke mest, med nær 90 prosent, ifølge
prognoser fra Transportøkonomisk institutt.

• regjeringspartiene har satt som mål å flytte 30 prosent
av godstransporten fra vei til sjø og bane innen 2030.Vi
snakker i realiteten om et overføringspotensiale på 5–7
millioner tonn.

• Norge er forpliktet til store kutt i klimagassutslipp som
innebærer at utslipp fra transportsektoren må halveres
innen 2030. 

På statlig side er det tatt grep for å styrke sjøtransportens
betingelser, innen den etablerte modell for kostnadsdek-
ning og de internasjonale reguleringer som ISPS og andre. 

Det ledd i sjøtransporten som er avgjørende –nemlig
havnene – har til nå stått utenfor prosessen. Og det er na-
turlig, så lenge havnenes perspektiv er innen kommunen,
eller i enkelte tilfeller interkommunale samarbeid. 

Den nye havne- og farvannsloven som nå er under arbeid
kan gi muligheter til å vurdere andre organisasjonsmodel-
ler, nye krav til samarbeid og tilknytning, integrasjon med
veisystem,  fortsatt sjølokalisering av nærings områder. Og
vi kommer ikke utenom styring og finansiering. 

Havnene må gjerne fortsette som kommunale bedrifter,
men stykkgodsterminalene må skapes om til integrerte
ledd i et nasjonalt logistikksystem.  
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HAVNESTRATEGI

Småpenger til sjøtransport

62.5%

34.4%

3.14%

    

   

I de totale investeringer i samferdsel for perioden
2018-29 er basisrammen for transportetatens
 prioriterte investeringsplaner på 716 milliarder
kroner. Fordelingen er slik: 

Til veisektoren 418 mrd 
Til jernbane 230 mrd
Til Kystverket 21 mrd

Til veisektoren
Til jernbane
Til Kystverket 

    

   

Scan Fjord laster direkte fra produksjon i Ålesund. Skipet
seiler i rute mellom Emshaven og Alta med anløp av rundt
35 havner på en rundtur. Skipet, som har en lasteevne på
vel 3000 tonn, har i løpet av en rundtur gjerne 7–8000 tonn
om bord. Foto Aage Schjølberg
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Går vi til den nyeste statistikk over innenlandske trans-
portytelser, som er for 2014, finner vi at det i alt blir trans-
portert 507 millioner tonn innenlands. Dette er en økning
på 4,5 prosent siden 2010.  Dette volumet fordeler seg slik
på transportformene:

Sjøtransport                  88 mill t +   6.0        siden 2010
Jernbane                          9 mill t + 29.6
Veitransport                    306 mill t +   9.7
Sokkel til fastland           104 mill t – 10.3

Her leser vi at det går 88 millioner tonn sjøveien. 
Ser vi på hva som fysisk er håndtert over norske havner

burde vi være nærmere virkeligheten, men det forutsetter
selvfølgelig solid tallgrunnlag.  For eksempel skulle en tro
at det i innenriksfarten ville være samme kvantum som ble
losset og lastet, men dette spriker med ca 3 millioner tonn,
foruten at et volum på over 2 millioner oppført med «uopp-
gitt» havn. 

Det interessante er jo hvilke typer last vi transporterer,
innenl ands og som import/eksport. 
Summerer vi SSBs tall for de 65 norske havnene, finner vi
summen i tabell 1 på neste side:

Ut fra dette kan vi mene at det går gode 30 millioner
tonn mellom norske havner og rundt 96 millioner
tonn import/eksportlast. 

I en NTP-sammenheng og for å forstå havnepolitikken er
det viktig å forstå hvilke typer last som naturlig faller på
sjøtransport og hvilke typer det kan konkurreres om.

Vi vil tro at de store volumene som våt- og tørrbulk –
85–87 prosent av innenlands gods, 71 prosent av import
og 92 prosent av eksport – ligger i hovedsak til rette for
sjøtransport med mindre grad av konkurranse fra vei. 

Dette er last som i overveiende grad går over egne hav-
neanlegg og terminaler. Mange havneområder har indu -
strikaier og bulkterminaler innen sine ansvarsområder,
ofte private anlegg. 

Fokus på stykkgods
Den resterende godsmengde består i hovedsak av stykk-
gods, altså varer av høyere bearbeidingsgrad og verdi og
som gjerne skipet i enheter som containere og trailere eller
som «annet stykkgods» i statistikken. Dette utgjør 15 pro-
sent av innenlands gods, 29 prosent av importen og 8 pro-

GODSMENGDE PÅ SJØ

Hvor mye gods går det sjøveien i Norge? Dette er et spørsmål det finnes flere svar på.
Statistisk Sentralbyrå (SSB) har operert med statistikk for innenlands sjøtransport i mange år. 

Den er etter hvert blitt bedre, men de tar selv forhold om nøyaktigheten.

•• TEKST: DAG BAKKA JR

Larvik Havn er blitt et viktig knute punkt mellom land og sjø og er en av landets største containerhavner. Foto Larvik Havn



STATISTIKK

sent av eksporten, tilsvarende 4 millioner tonn innenlands
og gode 12 millioner på utenlandshandelen. 

Stykkgods går med containerlinjer, godsruteskip og som
kontraktlast for samlastere og industribedrifter. Slik last er
i større grad konkurranseutsatt og er kritisk avhengig av
konkurransedyktige offentlige havner.  

I NTPs Transportanalyse 2015 er overføringspotensialet
fra land til sjøtransport estimert til 3–5 millioner tonn.
Dette er slett ikke dårlig, når vi ser at dagens stykkgods-
transport innenlands ligger på 4 millioner tonn. Det kan
altså bli mulig med en fordobling.  

Forutsetningen for en slik utvikling er at stykkgods -
havnene blir integrert i landets øvrige transportstruktur
med mer sammenlignbare håndteringskostnader.  

Innenlands gods          Volum                                      våtbulk                       tørrbulk                    unit load*                   annet stykkgods

Lastet                             29.2 mill tonn               51.2                      37.1                    2.0                        9.7 prosent
Losset                             32.0 mill tonn               52.3                      33.5                    3.4                        10.8 prosent

Utenlands                      Volum                                      våtbulk                       tørrbulk                    unit load*                   annet stykkgods

Import                           21.2 mill tonn               32.7                      39.0                    19.8                      8.5 prosent
Eksport                          75.1 mill tonn               52.1                      39.7                    5.5                        2.7 prosent

* unit load = containere og ro/ro-last/trailere

Gods over norske havner 2014

Innenlands gods           Losset                          Lastet

Unit load                        0.650.000 tonn   0.985.000
Annet stykkgods           3.100.000             3.170.000

Utenlands                       Import                        Eksport

Unit load                        4.100.000             4.200.000
Annet stykkgods           1.800.000             2.000.000

Stykkgods 2014 

Rumba (8015 tdw) fra Fonnes seiler i Norwegian Container Lines og frakter containere mellom Kontinentet og Vestlandet. 



Ny og gammel tid møtes inne på Myre havn.  Foto: Erik Jenssen 
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BYGGER NYTT REDERI
PÅ OPPDRETTSKONTRAKTER

I en bransje preget av lange tradisjoner og generasjons -
pregede eierskapslinjer, fremstår NSK Shipping i Vester -
ålen som frisk knoppskyting. Rederiet springer ut av
skipsdesignfirmaet med nesten samme navn; NSK Ship
Design. 

Daglig leder i NSK Shipping, Kristian Høydal er styre -
leder og medeier i skipsdesignfirmaet, og innleder inter-
vjuet med å slå fast at eierskapet og navnet er det eneste
selskapene har til felles.

– Vi holder vanntette skott mellom virksomhetene.
Design selskapet er jo leverandør til den øvrige bransjen,
ofte til rederier som kan oppfattes som konkurrenter til
virksomheten i shippingselskapet. Og vi ønsker jo ikke å
stille oss slik at andre frakterederier skyr unna design -
selskapet.

– Så rederier skal føle seg trygge på å utvikle nye løs-
ninger sammen med designselskapet, uten at de auto -
matisk dukker opp på NSK Shippings båter?

– Ja, kunder skal jo få diskutere ting med designerne
uten at frakterederiet får nyss i det, ler Kristian.

Patrioter
I alle tilfeller var det designvirksomheten som kom først.
Selskapet ble etablert på Myre i 1992, under navnet Nord-
norsk Skipskonsult. Selskapets opprinnelige navn og for-
retningsadresse består fortsatt selv om kontoret ligger i
Harstad, og navnet utad har fått internasjonal klang. 

– Også rederiet har norsk navn i Brønnøysund, og heter
Nordnorsk Shipping. Men vi har valgt å markedsføre de-
signselskapet som NSK Ship Design ettersom vi i stor grad
jobber med utenlandske kunder. Samtidig har det vært
viktig for oss å beholde den lokale identiteten. Myre er
hjemstedet for både designselskapet og rederiet, og vi har
regnskaps og driftsfunksjoner der selv om vi har kontorer
andre steder. Det handler ikke om annet enn god, gammel -
dags patriotisme, samtidig som vi må være realistisk i
forhold til arbeidsmarkedet. Det er ikke lett å rekruttere
tilstrekkelig antall ingeniører i hjemkommunen, så der med
ble det naturlig å ha designkontoret i Harstad.

Selv har Høydal bosteds- og kontoradresse i Tromsø.

Med basis i fôrprodusenten BioMars behov for nye og miljøvennlige løsninger, 
bygger NSK Shipping opp en ny frakteflåte fra grunnen av.

•• AV: ERIK JENSSEN

MEDLEMSREDERI



I tillegg til kontoret i Harstad har NSK Ship Design i 15 år
drevet en avdeling i Arkhangelsk. Ikke først og fremst
fordi man  har ambisjoner i det russiske markedet, men
fordi tilgangen på kompetente ingeniører er god her.
– Vi har bygget opp en avdeling med stabile, gode folk
med god  engeneering-erfaring. Det har vært et par pro -
sjekter for russiske kunder, men i utgangspunktet er kon-
toret i Russland  primært  en kompetanse-enhet som be -
tjener  NSK Ship designs kunder  i det  norske og det 
internasjonale markedet. 

Vil være med
I tillegg til design av fraktefartøyer, tilbyr NSK Ship De-
sign sine tjenester til både persontrafikk, fiskeri, oppdrett
og mere til. Selskapet fikk nylig betydelig oppmerksomhet
for sitt utkast til en offshorebasert oppdrettsmerd, kalt
«Havfarm».

Den gigantiske merden har form som et skip, og skal
ligge på svai med baugen mot været for å møte påkjen-
ningene det utsettes for utaskjærs. Det er selskapet Nord-
laks AS i Hadsel som har bestilt designet i forbindelse med
Fiskeridepartementets utlysning av såkalte utviklingskon-
sesjoner for offshorebasert lakseoppdrett. På en av illustra-
sjonstegningene til «Havfarm»-prosjektet ligger 70 meter
lange MS «Høydal» ved siden av den 431 meter lange
kjempemerden. Illustrasjonen tjener både som målestokk
på gigantmerdens fysiske mål, men også som bilde av den
fremtiden NSK Shipping har tenkt å være en del av. 

MEDLEMSREDERI

Den foreløpig navnløse nybåten skal settes i drift i 2017.
Illustrasjon: NSK Ship design MS 

NSK Ship Designs forslag til offshoreløsningen «Havfarm»
som Hadsel-konsernet Nordlaks ønsker å sette i drift.  
Illustrasjon: NSK Ship design

Kjartan Karlsen og Kristian Høydal flankerer kaptein Ole Petter Øren på brua av MS «Høydal». Foto: Erik Jenssen  

FRAKTEMANN – 2016, 81. ÅRGANG 11



12 FRAKTEMANN – 2016, 81. ÅRGANG

Ny båt undervegs 
Da MS «Høydal» ble døpt av selveste Erna Solberg høsten
2012 var det frakteflåtens første skip med LNG-fremdrift i
hovedmaskineriet, i tillegg til en rekke andre innovative
løsninger. Fra før hadde NSK Shipping MS «Nyksund», et
sideportskip fra 1980, som  tidligere  seilte under navnet
«Frohavet» på kontrakt for BioMar inntil NSK Shipping
kjøpte båt med tilhørende kontrakt i 2002.

Samarbeidet med BioMar har vært godt, og nå satser re-
deriet videre. I februar ble det kontrahert  et  nybygg på
81,5 meters lengde som skal settes i drift sommeren 2017.

– Det blir en videreutvikling av MS «Høydal», og på
grunn av størrelsen går vi opp et hakk på dimensjoneringen
av det meste om bord. Også denne båten får LNG fremdrift,
noe som har sammenheng BioMars krav til bærekraft og
lave miljøutslipp. De vil ha miljøvennlige løsninger hele
vegen i sin virksomhet, sier Kristian Høydal.

Kunden legger føringene
I likhet med MS «Høydal» vil også nybåten gå inn i en ti-
mecharter-avtale. At BioMar setter sitt merke på skute -
siden er også et tydelig signal om den sterke tilknytningen
til fôrselskapet. 
–   Utviklingen av disse båtene er et trekantsamarbeid
mellom rederiet, designselskapet og BioMar. Det er BioMar
som legger føringene for hvilke løsninger vi bygger inn i
båten, sier Kristian Høydal. 
     Lossingen ute på fôrflåtene skjer på samme måte på alle
båtene, med losseanlegg  som er designet med hensyn på
skånsom behandling av fiskeforet. Utviklingen av slike an-
legg illustreres av gamle MS «Nyksund» som leverer 60 tonn
i timen, mot MS «Høydal» som leverer 200 tonn i timen.

– Gammelbåten må vi også fortøye under lossing, mens

MS «Høydal» ligger fortøyningsfritt og holder posisjonen
mens lossingen pågår. Det blir en helt annen hverdag ute
på havet, slår Kristian fast.

God rekruttering
Om nybåten skal erstatte gamle MS «Nyksund» eller om
flåten skal bestå av tre skip når nybåten settes i drift, er
ennå ikke besluttet. 

– Så foreløpig heter bare nybåten NB 1070, ler Kristian.
Båten får ventelig en bemanning på 2 x 5 mann, pluss opp-
læringsstillinger.

– Vi kan komme til å ha fire opplæringsstillinger på den
nye båten. Vi har i dag to opplæringsstillinger på MS
«Høydal», og har gode erfaringer med dette. Det er alltid
kjekt å bli kjent med potensielle ansatte gjennom en slik
ordning, og mange av dem som i dag jobber for oss kom
inn som lærlinger eller kadetter. 

 For øvrig har ikke rederiet nevneverdige vansker med å
rekruttere kompetente folk. Dagens utfordringer innen olje
og offshore gjør at også NSK Shipping har god tilgang på folk
som har meldt sin interesse for ledige plasser om bord. 

– Det er ikke tvil om at det har blitt et enklere jobb -
marked for oss nå enn da oljeprisen var  over 100 dollar
fatet. Vi blir forhåpentligvis ansett som en sikrere arbeids-
plass, og det at vi fornyer oss og kan tilby en moderne ar-
beidsplass spiller også positivt inn på folks ønske om å
søke. Uten at vi har annonsert stillinger ledig får vi jevnt
og trutt en strøm av søknader. Det er hele tiden folk som
ringer og ønsker plass, særlig etter at vi gikk ut med ny -
heten at vi skulle bygge nytt. Jeg tror det er en gjengs ut-
vikling for flere i frakte- og brønnbåtbransjen for tida. 

– Så selv om jeg på vegne av Norge håper på økte olje-
priser igjen, så var det nok sunt for skipsfarten at man fikk
en korreksjon, for det er ikke tvil om at oljebransjen drev
kostnadene i været, mener Høydal.

MS «Høydal» ved BioMars anlegg på Myre. Foto: Erik Jenssen 

MEDLEMSREDERI



Om havnevirksomheten drives etter gjeldende Havne- og
farvannslov, så driver hver havn butikk etter eget hode.
     Virksomheten ledes av havnestyre, kommunale planer,
egne forskrifter og regulativer, avtaler med terminaler og
havnearbeidere, egne ISPS-systemer levert fra ulike kon-
sulenter og ditto HMS-regelverk. Og det praktiseres på
forskjellig måte, noen steder stivbeint og konsekvent,
andre steder med en viss vurdering og skjønn. Resultatet
blir stor variasjon mellom havnene. 
     Havnene har kostnader som skal dekkes, drift, vedlike-
hold og fornyelse. Brukerne betaler. Men de betaler veldig
forskjellig.
     Som vedlagte fakturaer viser, ble selvlosseren Falkås
(935 tdw) belastet med kr 132 (inkl MVA) i Karmsund
Havn 3. juni, og 3083 i Kristiansand Havn 11. mai. I
Karmsund skjedde lossingen ved Norstones anlegg, altså
privat kai, mens skipet i Kristiansand for en del av lasten
brukte offentlig kai, for dette belastet med 300 kroner.
Men i tillegg pådrog skipet seg også avfallsvederlag (500
kr) og ISPS-avgift (600 kroner), enda det ikke er ISPS-
underlagt, ved siden av anløpsavgiften på 1066 kroner. 
     Sikkerhet er blitt god business mange steder, godt dre-
vet av mer eller mindre kyndige konsulenter som skal be-
skytte skip og havn mot terroranslag. Borg Havn regner
213 kroner i ISPS-avgift, mens Mo i Rana Havn KR trenger
1380 kroner. De private oljebasene har lenge levd i den
glade oljeboom: Vestbase  må ha 2160 kroner for ISPS per
anløp, mens NorSea i Tananger kunne klare seg med 574.
     Noen havner har brukt konsulenter som ikke har klart
å skille mellom ISPS- og non-ISPS-skip, noe som gjør at
havnene har måttet avvise skip i kystfart. 
     Her er det mye å rydde opp i.

HAVNEAVGIFTER

KARMSUND HAVN IKS
POSTBOKS 186

5501 HAUGESUND

Foretaksregisteret :963706820 MVABankgiro :3240.08.92066Telefon :52 70 37 50E-mail :regnskap@karmsund-havn.noInternett :www.karmsund-havn.noBank: :Haugesund Sparebank

*=MVA pliktig

Betales til:

KID:

Belłp å betale:

Til kontonummer:

KARMSUND HAVN IKS
POSTBOKS 186
     Skillebekkgata 15501 HAUGESUND

FAKTURA
Nr. 123533

Fakturadato :06.06.2016Forfallsdato :20.06.2016Referanse :
Vår ref :J. T. Nesheim

Kundenr 12022
FALKEID SHIPPING

4160 FINNØY

KIH KAN TILBY E-FAKTURA. SEND OPPLYSNINGER OM ORG. NR. P¯ E-POSTFOR ¯ KOMME I GANG!

Forfallsdato:

20.06.2016

Fakturatekst

Mengde Enhetspris Rabatt Enhet Totalsum
Havnevederlag
7030793 FALK¯S  Norge (NOR)Kyst lłsfart BT:704,00, G:179,10 ( L:49,60, B:10,10, D:2,80 )
Anlłpsinfo: 152436   03.06.2016 14:00:00 - 03.06.2016 16:40:00
Anlłpsavgift m.mva

1,00 105,60 0,00 anl 105,60*

Kai: NORSTONE AS (BØNESET)  Privat   Lossing

00000120220001235331

132.00

3240 08 92066

Avg.fritt: kr 0,00
Avg.pliktig: kr 105,60

Netto: kr 105,60
MVA: kr 26,40

Avrunding: kr 0,00

Totalt kr 132,00

PDF laget med uregistrert versjon av pdfFactory Pro www.westsoft.no

ULIK PRAKSIS OG AVGIFTER

Selvlosseren Falkås (935 tdw) seiler mye med tilslag til asfaltproduksjon. Se også artikkel side 22. Foto Frode Adolfsen
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Det er nok så at mye av dette går med
store skip til eksport; 22.7 millioner
tonn i 2015, i tillegg til 4 millioner tonn
til offshore. Men føring av stein, enten
som pukk (knust stein) eller som na-
tursand og –grus, er hovedmarkedet til
vår store flåte av selvlossere. 

Sand og stein
Transport av sand og grus som byg-
gemateriale til byene var en av
grunnpillarene for utviklingen av
fraktenæringen. Det dreide seg den
gang om uttak av masser fra morene-
rygger eller grabbing fra havbunnen.
I dag er steinindustrien dominert av
knust stein, det som til daglig omtales
som pukk, i forskjellige størrelse og
kvalitet.  Sand og singel er blitt en
viten skap i seg selv, med internasjo-
nale standarder for kvalitet og til-

stand og tilpassete produkter for de
ulike bruks områder.
     Vi har å gjøre med flere hovedmar-
keder: Steinmasser til utfylling, funda-
mentering og tildekking, pukk til vei-
bygging og jernbaneunderlag, samt
stein som tilslag til asfalt og betong. I
tillegg kommer spesielle steinsorter
som tilslag i andre kjemiske prosesser. 
     Grunnen til at vi i Norge har byg-
get opp en betydelig steinindustri er
harde bergarter som granitt, gabbro,
marmor og andre av høy kvalitet og
slitestyrke. Den norske steinindustrien
består av 8–10 store aktører med
 produksjon over 1 million tonn årlig,
samt en rekke mindre produsenter
som vesentlig leverer regionalt, de
fleste på Vestlandet.  
     Eksporten i 2015  ble levert fra 25
knus everk og fem uttak av grus og
sand i Sør-Norge. Av dette gikk 43

prosent til veibygging, 14 prosent som
betongtilslag, 15 prosent til offshore
og resten fordelt på andre formål.  
     I volum utgjør stein til utfylling,
fundamentering og tildekking i Nord-
Europa og offshore brorparten. Dette
er kvanta som skipet med store skip,
ofte spesialbygde med losse- og dum-
pingsystemer. Stein for tilslag til as-
falt og betong blir produsert til nøy-
aktige standarder fra finkornet sand
opp til 22 millimeter; knust stein til
asfalt og naturstein til betong. 
     Steinindustrien har ekspandert
sterkt i Norge de siste 25 årene. I 1990
ble det eksportert 3 millioner tonn stein
til en verdi av 250 millioner kroner,
 vesentlig fra Rekefjord og Ryfylke. På
2000-tallet stagnerte volumet rundt
14–15 millioner tonn, men har siden
2008 økt til nær 23 millioner tonn til
en verdi av 1.45 milliarder kroner. 

Norsk stein i en eller annen form  utgjør en betydelig del av markedet for nærsjøfarten. Det dreier seg om
mange forskjellige bergarter og kvaliteter til en lang rekke formål. I volum er dette en stor del av de 60
millioner tonn «tørrbulk» som årlig omsettes i norske havner. 

STEIN – viktig for bulkflåten
Helene H (2350 tdw) losser i Svolvær og plasserer lasten ved hjelp av sine transportbånd. Foto Frode Adolfsen.
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En konsolidert næring
Steinindustrien er i dag dominert av
en håndfull aktører med noe forskjel-
lig innretning.
     Den største gruppen i volum er
fire store internasjonale grupper som
skaffer råvarer til sin virksomhet fra
Norge. Det er tyske Heidelberg Cement
og Mibau (som i realiteten er fusjo-
nert), belgiske De Cloet, sveitsiske
Lafarge Holcim og det nederlandske
handelsfirmaet Bontrup.  Disse har
en samlet årsproduksjon på gode 26
millioner tonn, som i det vesentlige
går til eksport, mye som tilslag i as-
falt, betong og byggevarer og dess -
uten stein til fyllmasser for bygge -
prosjekter, inklusiv tildekking av
rør ledninger offshore. 
     Den andre gruppen er entrepre-
nørselskaper som Veidekke og NCC
som driver knuseverk over hele landet
som del av sin integrerte virksom het,
primært for tilslag og fyllmasser, men
også for salg og eksport. 
     Den tredje gruppen er mindre og
privateide knuseverk og grustak som
primært leverer lokalt. Disse finnes
langs hele kysten. 
     Vi finner altså at steinindustrien i
stor grad er konsolidert inn i interna-
sjonale entreprenør- og byggevare-
nettverk.

STEIN

Bedrift                                                        knuseverk                                             årsprod. mill       eiere

Norsk Stein AS                            Berakvam Jelsa                              9.4           HeidelbergCement AG,Tyskland
NorStone AS                                Årdal Ryfylke                                1               Mibau Baustoffhandel GmbH, Tyskland
                                                      Dirdal Ryfylke                               1              
                                                      Tau                                                  2.5           
                                                      Lundaneset Jøsenfjord                 2              
                                                      Mjølkevikvarden Askøy               1              
Oster Pukk & Grus AS               Eikefet                                             1.7           Group De Cloet, Belgia
Norwegian Sandstone Export     Seljestokken Florø                        2              Group De Cloet, Belgia
Veidekke ASA                             Hyllestad Pukk                                               Veidekke ASA, Oslo
                                                      Ottersbo ved Opphaug                                 
NCC Roads AS                            Valberg ved Kragerø                                     NCC Holding AB, Stockholm
                                                      Larvik, Hedrum og Tjølling                     
                                                      Skien Voldsfjorden                                       
                                                      Helle Forsand                                                 
                                                      Valsneset i Bjugn                                           
Halsvik Aggregates AS               Sløvåg Gulen                                 2.5           Lafarge Holcim, Sveits
Bremanger Quarry AS               Dyrstad Svelgen                            4              F Bontrup, Nederland
Visnes Eklogitt AS                      Lyngstad, Nordmøre                                     Visnes Kalk AS

De største norske steinprodusenter

Dantic laster i Sigerfjord. Foto: Per Rydheim
Steinbruddene i Rekefjord, lengst sør i Rogaland.  



Selvlosseren Vestborg (1564 tdw) losser betongtilslag på Laksevåg i Bergen. Foto Frode Adolfsen

Transporten
Det blir mye sjøtransport av dette.  Med en så diversifisert
næring og så mange bruksområder er det naturlig at be-
fraktning og sjøtransport også blir rimelig kompleks. 
     Skipning av fyllmasse og armeringsstein til byggepro-
sjekter i Europa og Storbritannia går oftest med store skip.
Mibau Stema driver fra Aabenraa i Danmark en flåte med
bulkskip opp til 32000 tdw med egne lossesystemer med
lossebom, og CSL Norway i Bergen har tilsvarende skip.
Det sluttes også stein med konvensjonelle skip, samt at det
føres storstein til havneutbygging mv med norske selvlos-
sere utstyrt med spesiell klo. 
     Når det gjelder tilslag til asfalt og betong fraktes dette
ofte i faste systemer med selvlossere fra steinbrudd til blan-
deverk. I tillegg til norske destinasjoner skipes det også til
Island, Danmark, Tyskland og Baltikum, hvor selvlossere
blir akseptert i havnene.  I praksis har de store avskiperne
årskontrakter med faste rederier.

Som en lavkost råvare krever steinlast generelt lav frakt-
kostnad, og markedslaster av stein til veibygging og fyllmasse
har vært ansett for «returlast». Selvlossere oppnår naturlig
nok vesentlig bedre betaling enn skip uten losseutstyr.
     I denne traden er det klare sesongvariasjoner, med fullt
kjør i veibygging og asfaltlegging om våren og dels høsten,
med skipning av strøsand senhøstes. Fellesferien er en rolig
tid for rederiene i tilslag-farten, mens leverandørene da har
fullt opp å gjøre med fyllmasse og offshore-oppdrag. 

     Sandføring har alltid vært viktig for frakteflåten. Fra
enkle skøyter og kuttere ble det på 60-tallet satt inn større
fartøyer og etter hvert rigget med sandskott, grabb og
bomsvingere. I denne utviklingen kom så selvlosseren –
bulkbåten med gravemaskin – midt på 70-tallet. 

I dag teller flåten av selvlossere gode 110 skip mellom
500 og 6000 tdw som kan skifte mellom stein, korn, skrap,
tømmer og andre bulklaster, etter behov og marked. Vi
har fått en spesialisert småbulkflåte med 8–10 større rede-
rier som driver innen Nord-Europa.  

Og stein er mer enn bare stein; det er en hel vitenskap
hvor rederiene skal imøtekomme bevisste befraktere med
effektiv redskap.
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STEIN

Selvlosseren Falkberg losser i Sandnes. Selvlossing til laste-
bil er en vanlig praksis. Foto Hans Falkeid.
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STEIN

I dag sitter Helge Tysse på salgsavde-
lingen innenlands med ansvar for ko-
ordinering av utskipning fra Eikefet
og dels steinbruddet Seljestokken ved
Florø, eiet i samme konsern. Han har
sin bakgrunn fra fraktenæringen og
er årlig involvert i 500–600 frakt -
slutninger av diverse steinkvaliteter
med skip fra 500 til 32.000 tdw.

Knuseverket i Eikefet ble etablert
på 1970-tallet av daværende Oster-
fjorden Farty og Sandeigarlag. Det
produserer rundt 2 millioner tonn
stein årlig og kan levere hele spekte-
ret fra 3-tonns blokker til 0,2 milli-
meter sand. De største lastene går
med grov dekningsstein til offshore
og utbyggingsprosjekter i Europa,
mens tilsetninger til asfalt- og be-
tongverk fra Island til Tallinn utgjør
en stor del. Høysesongen til norske
mottakere er våren fra påske til juli,
foruten en periode på høsten. Til ut-
landet er også sommeren er en travel
tid for Eikefet med utskipning på
220-230.000 tonn per måned. 

Oster Shipping, den gang under
navnet Osterfjordens Nye Fartøylag,
kom inn på eiersiden i Eikefet i 1982
etter konkurs og fikk etter hvert majo-
ritet. I 2001 kom belgiske De Cloet inn
med 30 prosent, og i fjor høst ble resten
av aksjene solgt samme vei med bety-
delig gevinst for selgerne. Derved ble
sand- og steinindustrien i Osterfjorden
integrert i en internasjonal aktør som
allerede hadde sikret seg knuseverket
Seljestokken ved Florø. Til sammen
har de to verkene en samlet produk-
sjon på rundt 4 millioner tonn.

Oster Shipping har derved gått fra
å være eier av Eikefet-anlegget til å bli
agenter. Av eierne er det fortsatt to
som driver aktivt med selvlossere på
770–1000 tdw, men selskapet har
også knyttet til seg flere rederier, pri-
mært i lokal fart på Vestlandet.

Befraktning
Befraktningen fra Eikefet for salg til
norske kjøpere ligger i Fjord Rock AS,
et befraktningsselskap startet våren
2014 av Oster Shipping (30 prosent),
Oster Pukk & Grus (36,66 prosent)
og Seaworks i Harstad (33,34 pro-
sent). Her er Stian Skår daglig leder
fra Torp ved Sarpsborg og har tatt på
seg å dekke tonnasjebehovet fra Eike-
fet og Seljestokken til norske destina-
sjoner. For å sikre tilstrekkelig kapa-
sitet driver Fjord Rock en betydelig
befraktning av stein og asfalttilslag ut
fra Vestlandet. Dette skjer bla på kon -
trakter til Lemmikäinen, Veidekke og
andre. 

For tilslag til asfalt og betong bru-
kes det vesentlig selvlossere innen
Skandinavia og til Østersjøen, mens
det også sluttes konvensjonelle bulk-
skip for fyllmasser og dekningsstein
til Kontinentet. 

Flere aktører
Utenom Eikefet er det bare en leve-
randør tilbake i Osterfjorden, og det er
Modalen Sandtak som primært leverer
til bedriften OH Betong i Bergen. 

Roslagen AS ved Jon Fredrik Mo -
straum i Lindås driver i egen regi,
men samarbeider både med Oster
Shipping og med Sveholmen-grup-
pen på Karmøy (Jacob Einarsen).
Sveholmen omfatter Karmøy Grus &
Pukk med Espevik Stein AS i Tysvær
og sin flåte på tre selvlossere. 

Singel og sand
gjennom 140 år
Byveksten i Bergen fra 1870 og igjen
ved århundreskiftet med ny bygnings-
lov skapte et stort lokalt marked for
sand fra Osterfjorden. I fjordene rundt
Osterøy, som iblant benevnes som

I den norske steinindustrien finner vi Oster Shipping som under flere navn har tatt del i utviklingen av lokale
ressurser ved Osterfjorden i Nordhordland.  Denne historien begynner på 1870-tallet med utskipning av sand
og grus til etablering av knuseverket i Eikefet inntil selskapet solgte Oster Pukk og Grus AS til belgiske
Group De Cloet i oktober 2015. Historien rører også ved selve fraktenæringens utspring og utvikling.

OSTER SHIPPING
•• AV: DAG BAKKA JR

Cabela (777 tdw) er etter hvert av de minste selvlosserne, men har sine fordeler
mange steder. Foto Rolf Clausen



landets største innlandsøy, var det be-
tydelige forekomster av sand og grus i
moreneavleiringer like ved sjøen. 

Dette var masser som det var en-
kelt å ta ut og føre til byen for salg til
byggmestere og andre. Fra en enkel
begynnelse med små seilfartøy kom
det snart til husmenn og folk uten
jord som skaffet seg skøyter og jakter
for føring og som samarbeidet med
bøndene som eide sandtakene. I 1915
organiserte gruppene seg som Oster-
fjorden Fartøiforening og Osterfjorden
Sandgrubeeierforening. 

Med innføring av motordrift på
denne tiden ble skipningene raskere
og mer effektive, og bybrannen i 1916
skapte et stort behov for stein, sand,

Skip                                               Størrelse                         Bygget                               Rederi

Cabela                               777  tdw                 1961/76                     Bernes Frakt AS, Fotlandsvåg 
Liv Marit                          1 000  tdw                 1966/86                     Knut Arild Stamnes, Stamnes
Havblik                             925  tdw                 1969/85                     Helco II AS (Hallstein E Leiren), Eidslandet
Anders Bas                       1 000  tdw                 1970/84                     Hardangerfrakt AS, Dalsøyra
Heiko                                1 000  tdw                 1968/93                     Hardangerfrakt AS, Dalsøyra
Heimtun 2                        708  tdw                 1956/11                     Sandtransport AS, Indre Arna
Straumvik                         1 270  tdw                 1971/84                     Roslagen AS (Jon Fredrik Mostraum), Hjelmås
Roslagen                            840  tdw                 1970/10                     Roslagen AS (Jon Fredrik Mostraum), Hjelmås
Osterfjord                         1 250  tdw                 1983/00                     Roslagen AS (Jon Fredrik Mostraum), Hjelmås
Dantic                                1 300  tdw                 1981/12                     Dantic AS (Jon Fredrik Mostraum), Hjelmås
Framfjord                         2 200  tdw                 1990/15                     Fonnes Shipping AS, Fonnes

Fartøyer i samarbeid med
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STEIN

Selvlosserne Heiko (1000 tdw) og Faktor (1250 tdw) i Eikefet for lasting i august 2006, foto Geir Ole Søreng



grus og bygningsmaterialer. I de indre
bygdene som Stamnes og Modalen og
Bernes/Tysse på Osterøy ble sandtak
og frakting en betydelig næringsvei. 

I Bergen gikk sandfartøyene til al-
menningsbrygger som Sukkerhus-
bryggen, Årstadkaien i Solheimsvi-
ken og dels ved Strandkaien for
lossing til bil som leverte på bygge-
plassen. Det var deretter for skippe-
ren å oppsøke byggmester og innkas-
sere frakten. 

I Bergen kom det på denne tid egne
agenter som formidlet salg av sand av
forskjellig kvalitet til brukerne. Urdal
Sandkompani kom i sving i 1912,
mens konkurrenten ble K Geelmuy-
den som representerte Sandgrubeei-
erforeningen. Det ble naturlig nok ri-
valisering mellom disse, men det var
Geelmuyden som i 1939 fikk i stand
Bergens Sandsilo like vel Gassverket i
Jekteviken. Året etter kom også
Sand-Silo-Kompaniet i sving med
silo i Solheimsviken. 

De små trefartøyene ble lenge brukt
i Osterfjorden. Så sent som i 1960 var
det rundt 40 mindre trefartøyer og
bare to stålbåter. Partene hadde da for
lengst slått seg sammen i Osterfjorden
Farty- og Sandeigarlag som selv dispo-
nerte fartøyene og stod for salget. 

«Fartøylaget» fulgte med tiden og
investerte i et stort knuseverk i Eike-
fet. Svakere økonomisk vekst og etter -
spørsel førte imidlertid til konkurs i
1981, hvor mange investorer fikk føle
tapet. Osterfjorden Nye Fartøylag ble
imidlertid reorganisert og fikk i gang
Eikefet igjen. Tre skutene forsvant
gradvis og ble erstattet av færre og
større stålbåter.  

Sandfarten fra Osterfjorden ble
udødeliggjort av Salhuskvintettens
«Singel og sand» som ble en landeplage

på 60-tallet. Det var livet med skøyter
og kuttere, takten fra ensylindret
Union og lukten av dieselolje.

Slik sett er det et eventyr at «Far -
tøy  lagets» arvtaker, Oster Shipping,
kom ut som vinner etter 140 års
sand  føring og kunne selge de siste 50
prosent i Oster Pukk & Grus til
Group De Cloet for 60–70 millioner
kroner. Tiden var løpt fra de små og
lokale eiere, entreprenørbransjen
krevde store nettverk for å kunne
 lykkes videre.
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Merita (420 tdw) fra 1938 kom til Osterfjorden i 1973 som det største båten og ble
snart rigget som selvlosser. Den gikk ut av fart rundt 1993. Foto Arne Sognnes

Sandlasting i Modalen på 1950-tallet. Her ble det brukt både lektere og sandskøyter. Foto Modalen Kommune
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Første fase av programmet er nå fullført med fem pilot-
prosjekter, hvorav det ene går på utvikling av en hybrid-
drevet havbruksbåt med Egil Ulvans Rederi, ABB og Kyst -
rederiene som deltakere. Jorulf Nergard har deltatt fra
ABB, mens nestleder i styret Ivar Ulvan har representert
både Kystrederiene og eget rederi.
     
Vi spør Ivar Ulvan, hva handler Grønt kystfartsprogram
egentlig om?

Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige
kystfart drevet helt eller delvis med batterier, LNG eller
andre miljøvennlige drivstoff. Det vil kunne gi

• Lønnsomme utslippskutt
• Grønne arbeidsplasser
• Økt konkurranseevne
• Internasjonal lederposisjon

Hvorfor har Kystrederiene tatt del i programmet? 
Hovedgrunnen til Kystrederiene deltar i dette er å delta og
påvirke «det grønne skiftet». Få en miljøvennlig skipsfart
som blir den foretrukne transport i framtiden.

Hva var bakgrunnen for valg av pilotprosjekt?
Kystrederiene ble spurt om å komme opp med et forslag

på en Pilot i programmet, og vi kom da opp med en hybrid-
løsning på en havbruksbåt. Vi mente dette var en Pilot som
var mulig å få gjennomført i havbruksflåten, hvor det aller-
ede i dag er en fornying og fartøyene er på høyt teknologisk
nivå. I tillegg er det inntjening som gjør det mulig å innføre
ny miljøteknologi.

Hva har vært den største utfordringen underveis?
Det har vært å få fram driftsprofiler og et rederi som kunne
gi oss den nødvendige dokumentasjon.

Grønt kystfartsprogram

PILOTPROSJEKT FOR 
HYBRID HAVBRUKSBÅT

•• AV: DAG BAKKA JR

PILOTPROSJEKT 

Gjennom «Grønt kystfartsprogram» har store deler av norsk maritimt næringsliv 
sammen med  o rganisasjoner og to departement samlet seg rundt visjonen å 

utvikle verdens mest effektive og  miljøvennlige sjøtransport.  

Det er driftsdata fra fôrbåten With Harvest som har gått inn i pilotprosjektet for hybriddrevet havbruksbåt. Foto Frode Adolfsen



Hva er det store målet for deltakingen?
Det er å få montert minst en hybridløsning på et fartøy og
få dokumentert en miljøgevinst i praktisk bruk. Ikke minst
å få Kystrederiene på kartet og vise myndighetene at vår
næring star aktivt på for grønnere skipsfart.

Er dette fremtiden?  Vi dere anbefale rederiene å ta i bruk
grønne løsninger som denne piloten representerer?
Jeg anbefaler å få montert en hybridløsning. Gir ikke stor
økonomisk gevinst, men gir et stort potensiale å bygge om-
dømme og vise omverden at vi driver i en næring som er
bærekraftig. I tillegg vil rederiet få et fartøy som er mye
 sikrere og fleksibelt under daglige operasjoner.

I dette programmet har jeg deltatt på vegne Kystrederiene,
og jeg ønsker at denne kunnskapen skal ut til medlemmene
og ikke forbli kun min. Er det spørsmål, ta gjerne en telefon
og jeg deler gladelig all informasjon omkring dette område.
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PILOTPROSJEKT 

Prosjektet har tatt utgangspunkt i driftsdata fra rede-
riets With Harvest har en fått større kunnskap om
driftsprofil, reelt kraftuttak og behovet for kraft. Ski-
pet har vanlig fremdriftsmaskineri med en hoved-
motor med akselgenerator og hjelpemotorer. 

En tenker seg en batteriløsning på 600 kW som
dekker et energibehov på 1200–1800kW på last. Dette
vil i et UPS-modus (Uninterrupted Power Supply) gi
600 kW energi til thrusterne ganske omgående, mens
start av hjelpemotorene vil ta flere minutter for å få
ytterligere effekt. 

En slik batteripakke vil kunne monteres i tilknytning
til maskineri og hovedtavle. Det vil kunne gjøres ved
montering av to 20-fots containere om bord, en for
selve batteriet og en for likestrøm/vekselstrøm-om-
former og skilletranformator. En brønnbåt vil gjerne
ha noe høyere energibehov, så batteriet økes til 700kW.
Budsjettprisen ligger rundt  12–13 millioner kroner.  

Fordelene ved en slik batterihydridløsning vil være:

Større driftssikkerhet
– Tilgjengelig kraft fra batterien, dvs sikkerhets -

margin under operasjon ved flåtene.
– Forbedret thruster-respons uten tidkrevende start

av hjelpemotor

Spare drivstoff
– Bruke batteriet til å dekke hurtige belastnings -

endringer på generatorene, f eks vindkast og
strøm i DP-operasjon.

– Større fleksibilitet i bruk av generatorer ved å
bruke batteri i kombinasjon med hjelpemotor
ved lasting og kailigge, og bruke hovedmotor 
100 prosent til ladning en liten del av denne
tiden.

– Derved også mindre metanutslipp ved å
 optimalisere belastningen.

Investeringsbehovet er anslått til 13 millioner kroner
for batterianlegg og installasjon, samt 33 millioner
kroner for LNG-anlegg. Denne investeringen kan av-
skrives over 10 år. Det kan også være aktuelt med til-
skudd for NOx-fondet til slik ombygging.

Det er foretatt simuleringer av økonomisk og miljø-
messig gevinst under varierende forutsetninger. 

Best avkastning vil være dieseldrift + batteri, men
med marginal miljøeffekt. Mest miljøeffektiv er LNG-
drift + batteri som vil gi 4 prosent gevinst i CO2 (i til-
legg til 15–35 prosent ved LNG-drift alene), 90 pro-
sent NOx og 96 prosent SOx og partikler. Det er også
dette alternativet som gir høyest inntekt under alle
variabler for oljepris og med og uten tilskudd. 

Prosjektet

Ivar Ulvan i Egil Ulvans Rederi AS, Trondheim
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HISTORIE

Tiåret fra 1965 ble ellers preget av stor tilgang på ny ton-
nasje. Det ble levert en generasjon skip som skulle utgjøre
en stor del av småskipsflåten de neste 25 år. Mange ble
bygget ved norske verft, men en av de største seriene kom
fra Øst-Tyskland, en serie på 20 skip levert fra VEB Elbe-
werften Boizenburg/Rosslau som lå sørvest for Berlin.

Sentralt i utviklingen av skipstypen og kontraheringene
var skipsmegler Lars Rej Johansen i Oslo som siden 60-
 tallet hadde medvirket til en lang rekke norske bestillinger
i Øst-Tyskland. Landet kunne tilby god tysk kvalitet til
 gunstig pris og finansiering, basert på vest-tysk utstyr som
motorer o.a.
     Ikke alle skipstypene var like vellykkede; en serie på
390-tonns singledekker i 1969/70, Abba-typen, ble beryk-
tet, mens en ny type shelterdekkere på 199 brt og 600 tdw
som ble tilbud i 1970, var atskillig mer tiltalende. Trolig
var designet utviklet av konsulentfirmaet N B Pran, kan-
skje på grunnlag av et tysk konsept. I hvert fall ble det
 lansert som Europa-typen. 

Den første puljen på 8 skip ble bestilt av Lars Rej Johansen
i 1970 og tilbudt i markedet. Første skip ble levert i desem-
ber 1970 med navn Joa og ført hjem til Oslo for behørig
presentasjon. 
     Dette var en moderne og kompakt konstruksjon med
49.6 meters lengde, ett stort lasterom på gode 50.000 kb-
fot med foldeluke, med MaK hovedmotor på hele 900 bhk.
Skipet var rigget med bommer og hadde rimelig bra inn-
redning og kunne seiles med 6 mann i europeisk fart. Det
ble også markedsført som Europa-typen. 

     To skip ble solgt under bygging til Per Håland jr i Eger-
sund, som på denne tid etablerte en stor flåte, ett til jan
Gunnar Christiansen på Sortland og ett til Roald Mikkelsen
i Oslo. Skipene ble godt mottatt; moderne og effektive og
godt utrustet.
     Den første puljen på 8 ble fulgt av en ny pulje på 7 og
deretter fem skip høsten 1973. De ti siste skilte seg ved å ha
MWM hovedmotor på 810 bhk. De aller fleste ble overtatt
av Lars Rej Johansens selskap AS Osloagenturer, men solgt
videre relativt raskt. Tre ble solgt til Færøyene, men senere
kjøpt tilbake til Norge, fem ble kjøpt av linjerederiet Lys-
Line, Per Håland jr anskaffet åtte skip, og senere skulle
Morten Seines i Bodø få flere av typen. 

Mot slutten av 70-tallet gikk fraktenæringen inn i en van-
skelig tid preget av overkapasitet og konkurranse. Europa-
typen var en ettertraktet båt som viste seg å ha potensiale
for forbedring. Bommer og mellomdekk viste seg mindre
aktuelt for mange laster, så flere båter fikk innkledd under -
rom og mellomdekkslukene fjerne for å være bedre egnet
for bulk. Nye regler gjorde det etter hvert mulig med for-
sterking og «neddykking», dvs ny lastelinje som tillot større
lasteinntak. Dette medførte større tonnasje, men også
større lasteevne. Nye bemanningsregler fra 1987 gjorde
det også lettere å drive. Et par skip ble forlenget og flere
kom til å by ombygd til selvlossere, i kombinasjon med
neddykking. Ett skip, Jokar, kom til å ble mer radikalt om-
bygd til standby-skip for offshore. 
     Syv av skipene kom til å ende i forlis, hvor Kongstind av
Svolvær ble det mest tragiske da hele mannskapet på fire om -
kom da skipet kantret og sank på Hustadvika 4. januar 2003. 

På 90-tallet kom utviklingen til å
gå mot større enheter, og det
skulle bli de ombygde selvlosserne
som holdt det gående lengst. Fort-
satt teller flåten tre Europa-skip,
Falkås, Straumvik og Bjugnholm,
som er i daglig bruk på kysten. 

Utviklingen i norsk nærsjøfart gikk på 60-tallet mot lastebåter med optimal lasteevne i forhold til
bruttotonnasjen.  Bemanningsskalaen var basert på bruttotonn og hestekrefter; derfor ble skipene bygget
med størst mulig lasteevne på minst mulig brutto. 

EUROPA-TYPEN

Joceres (560 tdw) ble satt i fart i
mai 1971. Den skulle få en lang
tjeneste på kysten. NSS-Jenssen-
samlingen



Straumvik, opprinnelig Briland fra 1971, er senere bygget om til selvlosser og neddykket til 1270 tdw. Foto Dag Bakka 

skip                       levert             senere navn                                                                                              ombygd                        status

Joa                   70-12        Gullfjell, Nes Coaster, Cap Cap Coaster,                     ob selvlosser        i fart
                                          Anneli, Lavangen, Suledrott, Askita, 
                                          Finnøybulk, Falkås
Gullhav          71-01        Nes cargo, Cap Cargo, Brudanger, Seines                                                  forlist 99-12
Gullholm       71-02        Namo                                                                                                               forlist 81-0
Briland           71-02        Lundøy, Irne, Fjord Trader, Fjordbulk, 
                                          Harvest Caroline, Straumvik                                         ob selvlosser        i fart
Nesland          71-03        Linhav, Tanja, Frekøy, Tanja, Ringhav, Tanja            solgt 01-09           
Jobb                71-04        Gulldal, Nes Freighter, Cap Freighter, Brudanger     forlist 79-02         
Joceres            71-05        Lofotøy, Lofotfjell, Sevald, Gullholm, Norbar,           forlenget, 
                                          Nyfjord, Framfjord, Bjugnholm                                    selvlosser             i fart
Jodur              71-06        Gullsund, Nes Carrier, Cap Carrier, Anntoro                                          solgt 06 Libanon
Joett                71-12        Vatnafjord, Gullfjord, Nafoss                                                                      forlist 02-10
Joff                  72-01        Rokur, Okla, Ringen, Line, Frisnes                               forlenget              solgt 04 Libanon
Joett (2)          72-01        Spenning, Broa                                                                                               solgt 97 Cap Verde
Joff (2)            72-02        Lys-Blink                                                                                                         solgt 79 Cap Verde
Jogood            72-03        Lys-Sky                                                                                                            solgt 77 Cap Verde
Ravnur           72-03        Stjernhav, Ringhav, Kongstind                                                                    forlist 03-01
Heykur           72-04        Heykur                                                                                                             solgt 01 Chile
Johav              73-10        Lys-Bris, Stavseng, Stavfjord                                                                        forlist 93-01
Joika               73-11        Albenny                                                                                                           opphogd 2005
Jojet                73-12        Lys-Brott                                                                                                          solgt 78 Cap Verde
Jokar               73-12        Gullfyk, Nes Trader, Nafjord, Black Isle,                    ob standby           eksisterer
                                          Viking Valiant, Guard Aleta                                                                        
Jolara              73-12        Gullstryk, Lys-Con, Helgøy, Jarola,                              ob selvlosser        solgt 00 Færøyene
                                          Nyvang, Vitin                                                                   

Europa-typen
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K Y S T M E G L E R E

5000 BERGEN
Interchart AS 
Litleåsvegen 49,
5132 NYBORG
Tlf. 55 31 62 30 
interchart@interchart.no 
Privat: Per Berge 55 18 17 54

Stein Brokers AS 
Nøstetorget 5, 
5011 Bergen 
Tlf. 55 90 09 30 
eilif@steinbrokers.com

4370 EGERSUND
Ervik Shipping AS 
Kaupanesveien 50 
N-4374 Egersund 
P.O.Box 2024- Eigerøy 
4378 Egersund 
Tlf: +47 51 46 27 00 
post@ervikship.no 

5500 HAUGESUND
R.G. Hagland AS 
Boks 98, 
Tlf. 5270 12 00 
drycargo@hagland.com 
Bjørn Inge Kyvik 908 30 429 
Ole Jacob Sørbø 918 32 408 
Kjell Ivar Rein 959 63 996

Harald Halvorsen AS 
Boks 113, 
Tlf. 52 70 24 20 
mail@shipbrokers-halvorsen.com  
Privat: Paal Halvorsen 911 82 141 
Arve Halvorsen 950 43 005

3191 HORTEN
AS Viking 
Boks 106, 
Tlf. 33 03 07 50 Vakt
Tlf. Shipping: 901 53 228 
viking@vikingsped.no 
www.vikingsped.no 

4501 MANDAL
H.P.Tallaksen AS 
Boks 19, 
Tlf. 38 26 24 22 
mandal@richbuchjr.no 

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

Meyership AS 
Bks 218, 8601 
Mo i Rana 
Tlf. 75 12 85 00 
steinar.aakvik@meyership.no 

5440 MOSTERHAMN
Aasen Chartering AS 
Boks 73, 5447 Mosterhamn 
Tlf 53 42 56 30 
E-post: mail@aasenchar.cm 

1724 SARPSBORG
All-Transport AS 
Strandgt. 3, 1724 
Sarpsborg 
Tlf. 69 14 84 10 
all-transport@all-transport.no 

7500 STJØRDAL 
Stjørdal Sjøtransport AS 
Havneveien 
Tlf 74 40 52 50 
post@stjordal-sjotransport.no 

4056 TANANGER
GeSi Shipping AS, 
Energiveien 14, 4056 
Boks 72, 4098 Tananger 
Tlf 56 30 76 00 
Morten Hopland 91 66 55 22
shipping@gesi.no 

7000 TRONDHEIM
Nidaros Shipbrokers AS 
Boks 2591, 
7414 Trondheim 
Tlf. 73 50 93 55 
johavig@nirdaosship.no 
Mobil 905 41 644 

Rimship AS
Pir 11 – 13 B 
Boks 2251, 7412 
Trondheim Tlf 73 99 12 40
Mobil 900 18 666 
rimship@rimsip.no 

5588 ØLEN
Sandfrakt AS 
Boks 133, 5588 Ølen 
Tlf. 53 76 60 00 
post@arrivashipping.no

KY S TMEG L E R E

B  BLAD
Retur:
KYSTREDERIENE 
Postboks 2020, Nordnes
5817 Bergen


