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Sjøbasert logistikk
Tenk deg et nasjonalt system hvor hver transportform får fungere på like forutsetninger og utføre sin
samfunnsoppgave rasjonelt og effektivt, med minst mulig miljøbelastning, utslipp, forurensning og ulykker.

•• TEKST: DAG BAKKA JR
Omtrent slik bør transportpolitikken fungere om
Stortingets ambisiøse mål om å overføre 30 prosent av
stykkgodstransporten fra vei til sjø og jernbane innen
2030 skal kunne innfris, samtidig som klimagassutslipp
fra transportsektoren skal halveres.
Dessverre fremstår dette som en vanskelig oppgave.
Vanskelig fordi norsk transportpolitikk bygger på inngrodd skjevhet, en strukturell skavank ved at havnene faller
utenfor den nasjonale transportstruktur og departementale
virkemiddelapparat. Mens annen infrastruktur for transport er statlig styrt og finansiert, så er havnene kommunale,
ledet etter lokale prioriteringer og må dekke dri og investeringer ved avgier på lasten som kommer med skip. Det
er ikke havnenes skyld; det er systemet som er slik.
Når Samferdselsdepartementet tar grep for å realisere
målsetningen i Nasjonal Transportplan (NTP) ved å kutte
i avgier på los og farled, er havnene knapt nok involvert.
Denne defekten er blitt stadig tydeligere jo mer som er
gjort fra politisk side.
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Det er så nylig som i 1991 at saker vedrørende trafikkhavnene ble overført fra Fiskeri- til Samferdselskomiteen.
Den politiske kvern har malt langsomt; i 2013 ble
Kystverket overført til Samferdselsdepartementet, og de
to siste regjeringer har tatt grep for å legge til rette for
sjøtransport. Det er kommet på plass nye losforskrier,
det er kuttet i Kystverkets avgier og det er åpnet for en
incentivordning for å få mer last fra vei til sjø; en slags
kompensasjon for merkostnadene ved sjøtransport.
Men veien videre er mer uklar. At sjøtransportens
utfordring ligger på land, er en gammel påstand. Spørsmålet er ganske enkelt: Hvordan skal kostnadene til dri
og utvikling av havnene bekostes? Og videre: Hva skal
være grunnlaget for havneplanene? Kommunal arealdisponering eller utvikling av regional transportstruktur til
beste for næringsliv og miljø?
Jo, Samferdselsdepartementet har funnet frem gulrøtter: Tilskudd til havnesamarbeid og til tiltak for å
eﬀektivsere havnedrien.
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LEDER

Kystverket gjennomfører for tiden en utredning av investeringstiltak i havner som kan gi en mer eﬀektiv sjøtransport. Her er en ute etter å identifisere flaskehalser og
forhold som medfører ineﬀektive havneanløp og lasthåndtering gjennom havnen. Konkret er en ute etter investeringer som gjennom statlige tilskudd kan redusere skipets
liggetid og kutte gjennomstrømningstid og kostnader.
Vel og bra, og ære til departementet som har satt dette
i gang, men vi savner en mer helhetlig tilnærming til problemstillingen.

Helhetlig tilnærming
De som driver sjøtransport i nære farvann vil vite at det
er en vrimmel av små og store friksjoner for en mer effektiv sjøtransport.
Det går på forhold som skyldes norsk fortolkning av
regelverk, f eks ISPS, på stadig rapportering, på stivbeint
HMS-regelverk, spesielt i oﬀshore-havner, noen steder
gammeldags og kostnadsdrivende arbeidsorganisering.
Hvorfor innføres det ulike lengdebegrensninger for skip
med los eller farledsbevis? At vareeiere som sender varer
med skip også blir fakturert for vareavgi fra havnen
etter å ha betalt frakten, men ikke for biltransport i
havnen? Og hvor får kommuner lov til å ignorere sjøtransport i sine næringsplaner og uten videre omdisponere næringsarealer ved sjø, når dette kan være
en del av de grønne skie?
Når vi skal utvikle mer rasjonell og bærekraig transport
går det ikke bare på elektrifisering eller tekniske nyvinninger, men i større grad å gjøre ting smartere; rydde unna
frustrasjonsmomenter, dobbeltarbeid og flaskehalser.
Derfor ønsker Kystrederiene en utredning av sjøtransportens totale operasjonsforhold for å kartlegge forhold
som bremser, hindrer, motvirker eller vanskeliggjør eﬀektiv transportavvikling på sjø. Og vi ser både kortsiktige
og langsiktige tiltak.
Vi tenker oss en arbeidsgruppe som innen 6 måneder
kan gjennomføre en kartlegging og munne ut med en tiltaksliste. Vi kaller den for «Sjøbasert logistikk», for det er
hva det dreier seg om.
Målet må være å få til utvikling av et rasjonelt og konkurransedyktig sjøverts logistikksystem integrert i det na-
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sjonale transportnettverk. Dette kan være et viktig skritt i
et grønt skie og bidra til eﬀektive og miljøvennlig transportløsninger, med direkte og indirekte miljøgevinst.
Vi ser mulige tiltak innen følgende sektorer:
– Havneanlegg, disponering, finansiering, tilkobling
veinett:
– Havn og terminal: Søke organisering som gir
kostnadsnivå for gods over kai på linje med andre
transportformer.
– Kommunale anløpsavgier bare for reelle kostnader.
– Sjølokaliserte næringsområder/terminaler bør alltid
vurderes i kommunale planer.
– Nærmere samarbeid Kystverket og Statens Vegvesen
– Skipstrafikk, enklere rapportering, logging AIS
– Se på konsept sjøens lastebil for kystfarvann (enklere
fartøy for innelukkede farvann)
– Nasjonal logistikkplan for brannfarlig last
– ISPS, forskrier for enklere og mer fleksibel bruk av
ISPS/non-ISPS-havner
– Politisk aksept fra EU/EØS for Norges lange kystlinje,
desentraliserte bosetning, mange havner og
fergesamband, i forhold til praktisering av nasjonale
ISPS-forskrier.
En slik utredning bør ses i sammenheng med pågående
revisjon av Havne og farvannslov. Alternativt kan den
gjennomføres som en konkretisering av NTPs nærskipsfartsstrategi fremlagt i august 2013.

CO2-fond blir realisert
Budsjettforliket mellom regjeringspartiene i
desember åpnet for etablering av et CO2-fond
etter forbilde av NOx-fondet.
«Stortinget ber regjeringen igangsette en
prosess med berørte næringsorganisasjoner om
etablering av en miljøavtale med tilhørende
CO₂-fond. Det legges til grunn at fondet sikres
tilstrekkelige inntekter gjennom en opptrapping
av CO₂-avgien for berørte næringer og at finansieringen er på plass innen 2020. Det er et mål at
fondet skal bidra til å kutte klimagassutslippene
med 2 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig
innen 2030. Regjeringen rapporterer om prosess,
innretning og mulig tidsløp for etablering av et
slikt fond i revidert nasjonalbudsjett 2017.»
Målet med fondet er at innbetalt CO2-avgi på
dieselolje skal være til støtte for transportbedriftene i det grønne skiet. Hvis det legges opp som
NOx-fondet vil medlemsbedrier betale avgien
til CO2-fondet som igjen vil kunne finansiere merkostnader ved CO2-reduserende tiltak i bedriene.
En rapport fra TØI viser at et slikt fond over 10 år
vil kunne bidra til en reduksjon på 1.5 millioner
tonn CO2 ved omlegging til elektrisitet, biogass,
hydrogen eller biodrivstoﬀ.
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STYRELEDER HAR ORDET

Kjære medlemmer
og støttespillere
Vi kan se tilbake på et år der arbeidet i foreningen har
fortsatt langs kjente linjer med næringspolitikk, høringsuttalelser, tariﬀorhandlinger og henvendelser fra medlemmene. Vi kan registrere økt oppslutning med flere
innmeldte fartøyer, faktisk 289 i skrivende øyeblikk.
Veldig kjekt!
Dette året har vi også hatt samferdselsministeren med
om bord i flere av våre skip. Han har fått se noe av hverdagen og utfordringene vi lever med.
Men 2016 har også vært et spesielt år ved at vi endret
navn fra Fraktefartøyenes Rederiforening til Kystrederiene. Tiden var åpenbart moden, da saken gikk gjennom
på generalforsamlingen uten noen form for debatt. Rederiene består ikke lenger av kun fraktebåter. Mange av våre
medlemmer jobber i dag innenfor havbruk som gjordedet naturlig å forandre navn til å omfatte helheten i foreningen. På senhøsten stilte Kystrederiene med egen
stand på Tekmar, og i år var det rekordstort deltaker-
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antall. Dette sier litt om interessen og oppslutningen
rundt denne voksende næringen.
Med nytt navn og logo står vi ved et slags skie i foreningens historie. I det ytre blir det forsterket ved positive
signaler fra Stortinget om økt sjøtransport, og internt ved
det skie av direktør som vil skje i løpet av neste halvår.
Foreningen er i god form og i framgang, med velordnet økonomi og veltrimmet organisasjon.
Vi opplever for tiden en politisk medvind, så 2017
vil derfor bli et spennende år.
Takk for innsats og støtte i 2016 og med ønsker om en
God Jul og et Godt Nytt År til dere alle,
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Etter dåpen, Siri Hatland, Cecilie Falkeid og Endre Ytreland fra Redningsselskapet.

KICK-OFF BERGEN
Nytt navn • ny logo • ny tid
For å sette to streker under navneendring og ny logo arrangerte Kystrederiene en skikkelig
markering og kick-off for medlemmer, gjester og administrasjon 25. august.

•• TEKST: DAG BAKKA JR
Navnet Fraktefartøyenes Rederiforening ble akterutseilt i
historiens kjølvann, mens Kystrederiene kunne heise flagget med en mer dynamisk logo; skipet som stevner framover på stø kurs og i hvit sektor.
Navneendringen var formelt besluttet i generalforsamlingen 19.april og den nye logo godkjent; begge deler som
resultat av en intern prosess. Etter at den formelle siden
med foretaksregisteret var gjennomført gjenstod den sosiale markeringen. Den ble behørig utført i Bergen 25.august.

Nytt navn, ny tid
Kystrederiene er det tredje navnet i foreningens historie.
De barkete frakteskippere som kom sammen på Hotel
Transatlantic i Dreggen i desember 1935 samlet seg under
navnet Norske Fraktefartøyers Landsforening. Det var
nettopp hva de siktet mot: Å skape en foreningen som
skulle få alle norske fraktefartøyer til å stå sammen i kon6

kurransen, uten å underby hverandre, og i stedet få til en
fast tariﬀ for de vanligste laster.
Dette lyktes virkelig, delvis på grunn av krig og okkupasjon, og i 1949 – på et tidspunkt da foreningen hadde
rundt 1000 medlemsfartøyer - var tiden inne til et noe mer
pretensiøst navn: Fraktefartøyenes Rederiforening.
68 år senere har samfunnet, kystnæringene og sjøtransporten endret seg så sterkt at navnet for lengst var misvisende.
Foreningen hadde i mange år dekket en stadig mer sammensatt medlemsgruppe av spesialiserte fartøyer for transport,
havbruk, vakthold, maritim entreprenørvirksomhet og mere
til. Den tradisjonelle fraktebåten, om uttrykket fortsatt
kunne brukes, utgjorde bare en liten del av virksomheten.
Kystrederiene; rederier som driver sin virksomhet fra
kysten, på kysten og i europeiske farvann. I stor grad er
den integrert med kystens øvrige næringsliv og industri.
Kystrederiene er en del av verdikjeden, et ledd i produksjon og verdiskapning.
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NAVNEMARKERING

Falkoline
Ved dette skiet hadde foreningen besluttet å gi en gave til
Redningsselskapet som gjennom mange år har gitt en hjelpende hånd med medlemmer og andre. Det ble 1000 kroner for hvert år, til sammen 125.000 kroner. Redningsselskapet valgte å bruke midlene til kjøp av en Elias-båt til
bruk i markedsføringen overfor barn og unge.
Tanken å kombinere dåp av båten med et kick-oﬀ for
medlemmer og andre 25.august meldte seg snart, og derved begynte ballen å rulle: Hvilket navn skulle den få,
hvordan skulle dåpen gripes an, osv. Det endte med at
Bergen Barnehage i nabolaget ble involvert. Her ble det avholdt konkurranse om navnet, og barna gikk straks i gang
med å øve inn en sang eller to.
Klokken 1100 på den store dagen var derfor medlemmer, styre og administrasjon samlet innerst i Bryggehopen
i Vågen. Dåpen påkalte bred interesse fra forbipasserende,
midt i den strieste turiststrømmen da barnehagen sang og
direktør Siri Hatland og Endre Ytreland fra Redningsselskapet
holdt korte innlegg mens båten selv rykket i fortøyningen ved
flytebryggen like bak dem. Gudmoren var Cecilie Falkeid,
datter av styreformann Lawrence, som døpte farkosten
«Falkoline» med en flaske brus og utbrakte ønsket om hell
og lykke for alle som kom i befatning med henne. Etterpå
fikk barnehagebarna en liten tur på Vågen, to om gangen.

Event på Sjøfartsmuseet
Bergens Sjøfartsmuseum ble den stilige rammen rundt
markering av Kystrederiene. Denne hadde trukket rundt
60 nedlemmer og gjester, fra styremedlemmer til kunder
og samarbeidspartnere. Styreformann Lawrence Falkeid
var vertskap, backet opp av administrasjonen som hadde
lagt ned et stort arbeid i arrangementet.
Frank Aarebrot tok tilhørerne gjennom et tankevekkende oppgjør med sjøveiens rolle i historien, fra den som
«Norvegr» knyttet kysten sammen til ett rike inntil veibyggingen skapte nye forbindelseslinjer. Det var to måter å
forholde seg til orden, mente han: Å se på den som en
mulighet eller som en hindring. De første tusener av år var
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orden og sjøen transportvei og matkammer; de siste 100
år er den i stadig større grad oppfattet som en hindring.
Helge Jordal, skuespilleren, trakk et utdrag fra oppsetningen «Førstereis». Under enkle sceneforhold klarte han
å gjøre beretningen om 15-åringen fra mildt sagt vanskeligstilt bakgrunn som maktet å komme til sjøs til en emosjonell opplevelse.
Etter shanty-kor og mingling i museet fulgte et bordsete med servering og taler av formann og samarbeidspartnere, med Øyvind Oﬀerdal som suveren toastmaster.
For Kystrederiene ble arrangementet det perfekte kick-oﬀ
som samlet noe av bredden og tyngden i miljøet i en sosial
ramme. Det var generell aksept av det nye navnet, men
også en forståelse av at Fraktefartøyenes Rederiforening
hadde spilt ut sin rolle etter 68 år på barrikadene.
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Carten Elina på vei inn Brevikstrømmen. Foto: Tomas Østberg-Jacobsen

Stykkgods på kysten

VI KAN FÅ ØKNING I STYKKGODS
– MEN HVEM TAR DEN?
Det er politisk vilje til å overføre 30 prosent av innenlands stykkgodstransport fra vei til sjø og jernbane
innen 2030. Dette vil kunne utgjøre 5-7 millioner tonn over lengre avstander; det samme som ble
identifisert i NTPs Transportanalyse som mulig å overføre gjennom «sterke» tiltak.

•• AV: DAG BAKKA
Og det vil utgjøre rundt 3000 vogntog på veiene årlig. Samfunnsgevinsten vil være betydelig i form av reduserte utslipp, mindre veislitasje, og redusert fare for ulykker.
I og med at mengden stykkgods som skipes langs kysten
i dag utgjør rundt 4 millioner tonn, vil en slik økning
kunne bety mer enn en fordobling.
Et slikt scenario høres svært så lovende ut for sjøtransporten. Men hvem er det som vil kunne få hånd om dette
kvantumet? Er det de store logistikkorganisasjonene, de
eksisterende linjene eller andre aktører? Vil tradisjonelle
kystrederier ha mulighet til å ta et stykke av kaken, eller vil
vi i beste fall bare bli tonnasjeleverandører?
8

Fraktenæringen tapte slaget om stykkgodstransporten
på 1970/80-tallet til veitransporten. Er det nå en sjanse til
å vinne noe tilbake? Er stykkgods i det hele et realistisk
marked?

Store og små operatører
Linjefarten mellom Øst-Norge og landene rundt Nordsjøen og Østersjøen er forlengst overtatt av internasjonale
aktører som DFDS Logistics, Team Lines, Unifeeder, Samskip, Maersk og andre. Dette er primært container- og
ro/ro-linjer som konkurrerer med bil og tog. Gammel
basisindustri som f eks treforedling er praktisk talt borte.
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STYKKGODS

Stykkgodsoperasjoner på kysten
Rederi
Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim
Eidshaug Rederi, Kolvereid
Gullaas AS, Mosterhavn
Sjøvarg AS, Rørvik
Rani AS, Bergen
Finn Olsen, Bodø
Nor Supply, Tromsø
Nor Lines, Stavanger

Scan-Shipping, Bergen

Strekning

Skip

Frekvens/Oppdragsgiver

Oslofjorden-Tromsø
Stavanger- Tromsø
Stavanger-Tromsø
base til base
Ålesund-Alta
Bergen-Ytre Sogn
Bodø-Helgeland
Tromsø-Svalbard
Emshaven-Hammerfest
Fredricia-Kirkenes
Bergen-Kirkenes
Emshaven-Alta

Kristian With
With Junior
Svealand
Gullaas
Sjøvarg
Rani
Fjordlast II
Norbjørn
kvitbjørn, Kvitnos
3 skip
Hurtigruten
Scan Fjord

14-daglig
14-daglig, integr Eimskip
14-daglig, integr Eimskip

Hordaland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
kontrakt Bring
ukentlig
ukentlig
daglig
14-daglig

Fôrprodusenten Biomar på Sortland har i en viss utstrekning lagt opp til kombinasjon av fiskefôr og stykkgods med sideportskip som også har kapasitet for dekkslast. For eksempel seiler Folla 2 regelmessig med trelast fra Namsos nordover
og tar fôr som returlast.

Fra Vestlandet og Nord-Norge har forholdene vært
andre, mye på grunn av lengre avstander og større spredning i godsunderlag; mye fisk på paller, en del industrilast,
noe ro/ro-last og økende bruk av containere. Sea-Cargo
har bygget seg opp med store og anvendelige ro/ro-skip,
North Sea Container Lines med containerskip, Wilson
ECL med containerskip og industrikontrakter, EimskipCTG og Silver Sea innen kjølesegmentet. Scan Shipping
driver fire linjer med sideportskip basert på kontrakter og
Nor-Supply i Tromsø linjen på Longyearbyen.
Moderne kystlastebåt. Foto: Per Karlsson

På kysten har vi Nor Lines med sine store enheter og
Hurtigrutens kapasitet, ved siden av aktører som Ulvan,
Eidshaug, Sjøvarg, Gullaas og andre som seiler på visse
strekninger.

Stykkgodstransport i konsolidering
Det skjer en sterk utvikling innen godsrutefarten på kysten,
med salget av Nor Lines til Eimskip som den største forretning. Det er kjent at Eimskip betaler EUR 15 millioner

STYKKGODS

Når det samtidig arbeides med sjøtransport av laks fra
kysten til trafikknutepunkt i Europa ser vi klart hvilken vei
utviklingen vil gå.

Ulike modeller

Sea-Cargos nye Ro-Ro skip SC Connector.
Foto: Frode Folkestad.

for selve linjen i tillegg til EUR 8 millioner for fryseskipet
Nordkinn og leie av de gassdrevne Kvitbjørn og Kvitnos.
Ganske snart vil Nor Lines ruter og transportsystem bli integrert i Eimskips øvrige linjer ut fra Norge.
Ser vi nærmere etter, vil vi se en rekke transaksjoner og
initiativ som er i ferd med å endre rutekartet. Det andre islandske rederiet, Samskip, har tidligere i år kjøpt European Container Lines (ECL) fra Kristian Eidesvik og overtatt Eidesviks andel i fryseskipsoperatøren Silver Sea, etter
at det i or også kjøpte Tschudi Lines mellom Øst-Norge
og Østersjøen.
Interessant er det også å se at fôrprodusenten Skretting
via logistikkfirmaet Kühne & Nagel har inngått avtale med
North Sea Container Lines om inngående skipning av råvarer til fabrikkene i Stavanger, Averøy og Stokmarknes i
containere. Dette vil bety en styrking av containertransporten nordover kysten.

Kvitbjørns brede hekkrampe. Foto: Frode Folkestad.

Det er ganske klart forskjeller mellom f eks containerlinjer
som Unifeeder som følger en stram ruteplan og operasjoner som baserer seg på partilast og kontrakter.
Mye av suksesshistorien bak oppbyggingen av f eks
Lys-Line med linjer fra Sør-Norge til Irland, Spania og
Middelhavet var den gradvise utvikling fra regelmessige
seilinger hvor det ble bygd opp lastevolumer først til en
månedlig rundtur, deretter til to rundturer, med stadig utvikling mot helhetlige transporttilbud.
Noe av det samme ser vi innen f eks Scan Shippings linjer og Ulvans kystseilinger, med vekt på fleksibilitet innen
en noe løsere seilingsplan.

Hvem kontrollerer lasten?
Den tid er forbi da lasteeiere og transportbrukere selv orienterte seg i markedet. De siste tiårene er transportstyringen for mange bedrier satt ut til logistikkoperatører
som Bring (tidl Nor-Cargo) , Kühne+Nagell, DB Schenker, PostNord Logistics (tidligere Tollpost Globe), osv.
Disse legger opp transportene etter bedriens krav til kvalitet og frekvens og kan tilby skreddersydde opplegg.
Dette betyr at rederiene først og fremst må orientere
seg og sine tjenester mot slike logistikkoperatører, ved
siden av å arbeide lokale agenter, industribedrier og
andre potensielle brukere.

Fjordlast 2 går i lasterute fra Bodø sørover Helgeland. Foto: KP Ronald.

Sjøtransportens styrke og svakheter
Innen det transportøkonomiske fagmiljø har det aldri
vært særlig tro på mulighetene for å flytte godstransport
fra vei til sjø. Dette synet har vært basert på to forhold:
– at gods sjøveien også skal dekke kostnadene til farled og
havn, mens resten av infrastrukturen for transport er
basert på andre finansieringsordninger med vesentlig
lavere brukerfinansiering.
– At lastebilen er så mye mer fleksibel og billigere i dørtil-dør transport.
Sjøtransportnæringen selv kan gjøre lite med det første
punktet, men kan gjøre noe med sin egen konkurranseevne.
For det første forstå sin egen rolle i transportbildet og
lytte til kundenes behov og ønsker. For det andre forstå
sjøveiens styrke: Rimelig transport av større kvanta over
lengre distanser.
Hvordan kan dette fortrinnet utnyttes i nye og andre
transportopplegg? Kanskje i samarbeid med havn, agent
og lokale distributører? Vi har lite å fare med om vi ikke
kan tilby noe som er bedre for kunden samlet sett; i kostnad i forhold til tidsbruk og transportkvalitet. Vi skal
bringe inn en ”added value” for våre kunder.
Noen typer partilast egner seg bedre for sjøtransport
enn andre. Erfaringen tilsier at skipslast kan tåle omlasting
og distribusjon i den ene enden; ikke i begge. Det krever
markedsarbeid og evnen til å spille på mange strenger
samtidig. Og det er ikke enkelt for et mindre rederi på
egenhånd.
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Samferdselsdepartementets forslag om incentivordning
som virkemiddel for å vri last om fra vei til sjø har mye for
seg. Men ordningen må være enkel og rimelig langsiktig.
Ett står fast: Skal sjøtransport være konkurransedyktig må
den tilby konkurransedyktig pris. Og skal det politiske
mål om fordobling av stykkgodstransport på sjø være realistisk, vil det kreves et grep for å få stykkgodshavnene inn
i en nasjonal transportpolitikk. Det er mulig, men det kreves mer enn politisk ønsketekning.

Stykkgods 2014 (tonn)
Innenlands gods

Lastet

Losset

Unit load
Annet stykkgods

0.985.000
3.170.000

0.650.000
3.100.000

Utenlands

Import

Eksport

Unit load*
Annet stykkgods

4.100.000
2.000.000

4.200.000
1.800.000

Innenlands ser vi da et volum på nær 4.0 millioner tonn, mens
godsomslaget utenriks kommer opp i gode 12 mill tonn.
Dette er last som dels går med containerlinjer, godsruteskip
og som kontraktlast både for samlastere og industribedrifter.
*Unit load betegner lasteenhet som container, flak eller lignende
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KB DYKK
– fra dykkertjenester til havbruksservice
Mange vi ha lagt merke til KB Dykk på Ottersøya for sin kraftige ekspansjon det siste året. Brutto omsetning
er tredoblet for fire år og antall ansatte 6-doblet på 18 måneder. Fra å være et lokalt selskap for undervannstjenester står KB Dykk i dag som en av landets ledende aktører innenfor støttetjenester til havbruksnæringen.

•• AV: DAG BAKKA
– Vi er prisgitt havbruksnæringen,
sier Ola Krystad, eier og drivkra
bak KB Dykk. Det hadde vært fryktelig stille i kyststrøkene uten oppdrettanlegg. Det ville vært etpar
sjarkfiskerne, noen bønder og en butikk; i dag har vi en levende kyst,
havbruk, slakterier, brønnbåter, service, foredling og verdiskapning.

Fra lokal til
nasjonal aktør
Historien begynte i 1985 da Kaare
Bjørn Krystad etablerte sitt enkeltmannsforetak og for rundt land og
strand med utstyr bak i varebilen og
12

utførte dykkertjenester for elektrisitetsverk, entreprenører og oppdrettsanlegg. Etter hvert som fiskeoppdretten vokste ble det oppdrag
som forankring og notvasking der
han brukte båter fra anleggene. Han
samarbeidet med to andre dykkere
med hvert sitt foretak, men da disse
la opp rundt 2005 forespurte han
sønnen Ola, som da var i Trondheim,
om han kunne være interessert i virksomheten og ta dykkerutdanning.
Ola Krystad, den gang 24 år, tok
utfordringen. Med dykkersertifikat
så han for seg et levebrød med arbeid for havbruksnæringen i sommerhalvåret og kamskjellplukking
utenom sesongen. Da han høsten

2006 bestilte en 34 fots hurtiggående
båt ble det nødvendig å etablere et
aksjeselskap, Ola Krystad Dykkertjenester AS.
Mens båten var under bygging
kom faren og foreslo et samarbeid.
Derved ble selskapet KB Dykkertjeneste AS etablert. De startet da
opp med den hurtiggående Troll,
supplert av en tradisjonell 50-fots
arbeidsbåt Ystholm.
Den videre utvikling av KB Dykk,
som selskapet heter siden 2013, er på
mange måter en del av den lokale
krasatsning rundt havbruk og maritim industri i Namsos-Vikna-området med selskaper som Norsk Fisketransport og Moen Marin. Namsos
FRAKTEMANN – 2016, 81. ÅRGANG
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KB Dykks flåte:
Navn

lengde

levert

verft

type

KB Namdal

23.98 m

9/2016

Moen Marin

enskrogs

Troll

23.98 m

6/2016

Moen Marin

enskrogs

KB Rørvik

14.99 m

5/2016

Fitjar Mek Verksted

katamaran

KB Nordland

14.99 m

3/2016

Fitjar Mek Verksted

katamaran

KB Marine

14.99 m

7/2015

Fitjar Mek Verksted

katamaran

Holmtun

14.99 m

6/2015

Fitjar Mek Verksted

katamaran

Laurits

50 fot

2014

hurtiggående dykkerbåt

Troll

34 fot

2007

hurtiggående dykkerbåt

Ystholm

50 fot

1978

arbeidsbåt

Trafikkselskap (NTS), med røtter tilbake til 1879, ble i årene 2008-14 lagt
om fra kollektivtransport til holdingselskap under lokale entreprenører som Harry Bøe og Håvard Selnes.
Foruten 34 prosent i fergeselskapet
FosenNamsos Sjø kom børsnoterte
NTS til å overta brønnbåtrederiet
Norsk Fisketransport og rederiet
Folla Sjøtransport i 2013.
I KB Dykk innså far og sønn at de
trengte større finansielle muskler for
å utnytte mulighetene. De tok derfor
den første kontakt med NTS som resulterte i en rettet emisjon hvor KB
Dykk fikk inn 8.5 millioner kroner i
juni 2014. NTS ble derved majoritetseier med 50.1 prosent, mens Ole
og Kaare Bjørn Krystad beholdt
24,95 prosent hver.

undervannsarbeid, notvask og hygienebehandling. Første levering var
Holmtun og KB Marine sommeren
2015, fulgt av KB Nordland og KB
Rørvik våren 2016. På dette tidspunkt var to større båter på vei, 24meters enskrogs arbeidsbåter på leie
fra Moen Marin.
En slik ekspansjon ga betydelige utfordringer med oppbemanning; å rekruttere og ansette de rette medarbeider til nye arbeidsteam. Da Dagrun
Morken ble ansatt som administrativ
leder i mai 2015 var hun den 12. ansatte; i dag teller staben nærmere 70!
Vi har i stor grad kurset folk selv,
sier Ola Krystad, og sendt kompetente folk på dykkerkurs. Det er let-

tere å få en god dykker av en arbeidskar enn en god arbeidskar av en dykker. Dykking er spisskompetansen.
For de største båtene er det innført turnussystem med arbeid og fritid. Det kan trenges med høyt aktivitetsnivå og forventningen fra
kundene om det lille ekstra. Selskapets lederfilosofi legger stor vekt på
godt arbeidsmiljø under oe krevende oppgaver.
Geografisk arbeider KB Dykk i
dag på kysten fra Midt-Norge til
Finnmark, med basis i faste kontrakter og kortere oppdrag. Med et oppdrag for Arnarlax i Bildudalur på
Nordvest-Island i august i år ble KB
Dykk også det første norske servicerederi i disse farvann.

Kompleks operasjon
Med NTS som hovedaksjonær ble
det mulig for KB Dykk å utnytte
mulighetene som åpnet seg innen
havbruksnæringen. I løpet av 2015
ble det inngått tre langtidskontrakter
på 4-5 år med selskaper som Marine
Harvest og Cermaq Norway om
støttetjenester i Midt- og NordNorge. Dette gjorde det nødvendig
med utvidelse av stab og flåte og en
mer ambisiøs strategi mot innovative tjenester.
I første omgang førte dette til bestilling av fire katamaraner på 15
meters lengde og 12 meter bredde
fra Fitjar Mek Verksted i Hordaland,
utrustet med slepevinsj, kraner,
dekks- og tankkapasitet og utstyr for
FRAKTEMANN – 2016, 81. ÅRGANG

«KB Namdal» får en besetning på fem personer, og vil om nødvendig
bemannes med to skift for døgnkontinuerlig drift. Fra venstre: Teknisk sjef
Dagfinn Hammer, Steffen Johan Nilsen, Arnt Roger Martinsen, driftskoordinator Freddy Johansen, Erlend Strand Hestmo og skipper Per Harald Blikø.
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Ringvasking. Foto: KB Dykk.

Det er en kompleks oppgave å drive servicebåt,
særlig de under 15 meter. Som skipper skal du
være sjømann, arbeidsleder, gjerne motormann, du må være datakyndig i vedlikeholdsprogrammene som oppdretterne bruker, du
bør være dykker og ROV-pilot, dessuten ha
høy arbeidsmoral og fleksibel i forhold til
kundenes ønsker.
Ola Krystad

Eﬀektiv redskap
Rederiets to nyeste fartøyer, Troll og KB Namdal, er rent
lokale produkter fra Moen Marin, tegnet av Moen Design
og bygd ved polsk ver. Dette er enskrogs skip i stål med
lengde på 24 meter og bredde på 11.20, med 1000 bhk

14

Caterpillar og lasteevne på 150 tonn. Konseptet er som en
liten supplybåt med stort arbeidsdekk, slepevinsj og kraner,
dessuten hekkrull med tauepinner og haikje. Båtene er
bygd for kontinuerlig dri over lange avstander og krevende forhold med gode fasiliteter og lugarer for seks.
Størrelse, styrke og stabilitet gjør båtene til gode plattformer for mange typer oppdrag, fra slep og forankring
til undervannsarbeid og hygienebehandling. For undervannsarbeid er selskapets båter utstyrt med Argus Mariner ROV’er med 1000 meter fiberkabel og posisjonering.
I skyggen av utviklingen av havbruksnæringen har vi sett
fremveksten av en ny type fartøyer og kompetanse i
skjæringspunktet mellom tradisjonelt sjømannskap,
dykkertjenester, fiskehygiene og oppdrett. Fra lokale
småfartøyer og enkle midler er det her bygd opp en
ressurssterk servicenæring med aktører som KB Dykk.
– Kundene gir uttrykk for at de er godt fornøyde,
rapporter Ola Krystad, men utviklingen går raskt.
Vi må holde fast på kompetansen og forsøke å være litt
smartere hele tiden.
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KOMPETANSE

HAR VI ROM FOR

FLERE KADETTSTILLINGER?
Utdanningen av maritim kompetanse har siden 1980-tallet vært et felles løft.
Spesielt praksistid for lærlinger og kadetter er blitt til ved en dugnadsinnsats fra rederienes side.
Når nå offshorerederiene, som skaffet brorparten av praksisplassene, er i krise og mange skip i opplag,
er Kystrederiene utfordret til å se på mulighetene av å ta opp flere kadetter.

•• AV: DAG BAKKA
Som de fleste vil vite er utdanningen av sjøfolk lagt opp
med to mulige løp: For de fleste 4-årig videregående skole
fram til fagbrev for matros eller motormann, deretter
2-årig fagskole. Eller 3-årig høyskole etter videregående
skole med studiekompetanse. Med fagskole eller høyskole
står kandidatene med det teoretiske grunnlag for å løse
sertifikat, men trenger fartstid som kadetter. Denne er
6 måneder for dem med fagskole og 12 måneder for
høyskolestudenter.
Siden Maritimt Forum i 2010 fikk ansvaret for kadettordningen er det til og med 2015 skaﬀet 2594 plasser, dvs
nye oﬃserer til flåten.
For kadettåret 2016 har 444 så langt fått jobb eller
kadettplass, men det er fortsatt 181 som står uten tilbud.
Om de ikke får plass innen utgangen av mars 2016, vil de
bli overført til neste års kull. Det kritiske er at om de ikke
har fått praksis innen 5 år etter eksamen, vil de miste de
teoretiske kvalifisering og må evnt ta eksamen om igjen.
Fra 2010 til 2015 har 86 prosent av kadettplassene kommet fra Ålesund og Haugesund, primært takket være oﬀshorerederiene. Men Kystrederiene bidrar sterkt; med 88
opplæringsstilinger står vi for rundt 20 prosent av plassene.

Kan vi ta flere?
Mange rederier vil være vel kjent med ordningene, men
vi tar med rammene likevel.
Kadettene kommer i tillegg til sikkerhetsbemanningen.
Det meste av kostnadene dekkes av Stielsen for Norsk
Maritim Kompetanse (SNMK), men på rederiet faller kr
3700 per måned. Et praktisk problem er oe mangel på
lugarplass om bord, men kadettene har ikke krav på enmannslugar.
Fartstiden på 6 eller 12 måneder er basert på 8-timersdag. Ved 12-timers ski beregnes det 2,35 dag per døgn;
dvs en total fartstid på 78 døgn for å tjene opp 6 måneder
eller156 døgn for 12. Ved 18-timers vakt hele 2,74 dag per
døgn. Det sentrale er at kadetten får med seg den kunnskap han skal dokumentere overfor assessor etter endt
praksistid.
Tor Egil Fjelde, som styrer kadettordningen i Maritimt
Forum, legger vekt på at en kadettstilling også betyr at
rederiet får en ekstra mann om bord for en meget rimelig
sum, i og med at SNMK dekker det meste av kostnadene.
Det kan også være mulig for to rederier å gå sammen om
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en kadett med delt tjenestetid på to båter. Igjen er opplæringen det viktige.
Hvorfor tar Kystrederiene del i lærlinge- og kadettarbeidet? For å sike tilgang av kompetente ungdommer
til den maritime næringen hvor de kommer til å fordele
seg over hele spekteret fra skipsdri til rederier, los og
skipskontroll, havner og leverandører. Kystrederiene får
nok mange av dem, men vi er også med på en dugnad til
beste for det maritime næringslivet.

Rammene for kadettordningen
Rammene for kadettordningen er nedfelt i protokoll
mellom rederiorganisasjonene og maskinist- og sjøoﬃsersforbundet. Rederiet holder kost, losji og eventuelle
forsikringer. Tilskuddet som Stielsen Norsk Maritim
Kompetanse gir til rederiet for å ha en kadett er enten
kr 6.750 eller 10.500 pr 30 dager om bord. Det skal gå
til kadetten, men må gå om rederiet. Dette medfører at
etter skatt, pensjon, forsikring og feriepenger på kr
10.500 får rederiet en kostnad på kr 3700. For dette
gjør kadetten også en jobb om bord mens han er underopplæring.

Kadettdatabasen
Den Nasjonale Kadettdatabasen drives av Maritimt
Forum og har følgende deltakere: Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoﬃsersforbund, Norges Rederiforbund, NHO-Sjøfart, Kystrederiene, de Maritime opplæringskontor i Ålesund, Haugesund, Tromsø, Maritimt
kompetansesenter i Tønsberg, Sjøforsvaret, Stielsen
Norsk Maritim Kompetanse og Maritimt Forum.
Noe av hensikten er å ha oversikt på hvor mange som
er i maritim utdanning, hvor mange har fått kadettplass,
hvilket rederi har de fått kadettplass i og en oversikt på
de som fortsatt er uten kadettplass.
Det er kadettens eget ansvar å skaﬀe seg kadettplass,
men på kadettdatabasen er kadetten synlig for alle rederier som har passord, i dag over 250 rederier. Når et rederi logger seg inn i kadettdatabasen får den oversikt på
egne kadetter, samt en enkel oversikt på de som fortsatt
er ledige med tilgang til det kadetten har lagt inn i sin
profil. De kan dermed hente kadetter fra basen.
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LESERBREV

Variasjoner i avgifter og vederlag

Havner og
avgifter
Omtalen av havnene og
ulike praksis med hensyn
til avgifter og ISPS har
påkalt respons fra Norsk
Havneforening ved direktør
Arnt-Einar Litsheim. Vi har
tatt inn hans argumentasjon
in extenso.
Kystrederiene har likevel noen
kommentarer.
Som en av de største brukere
av norske havner synes vi at rederiene må ha sin fulle rett til å
påpeke uryddig fakturering og
uforutsigbar praksis.
Litsheim har helt rett i at havnene må dekke sine kostnader,
og det medfører avgifter på brukerne. Det er også et faktum at
det gjøres mye konstruktivt i
mange havner for å tilrettelegge
for anløp, godshåndtering og
service. Og alle forstår at det
ikke er havnene selv som er ansvarlige for deres håpløse organisatorisk plassering i en nasjonal transportstruktur.
Norske havner befinner seg
mellom barken og veden,
mellom brukerkrav og økende
statlig kontroll på den ene siden
og med kommunale eiere som er
ute etter havnekasse og eiendommer. De er dertil belemret
med laugsvesenets siste skanse i
moderne tid: Havnearbeidermonopol i flere havner.
Generelt mener vi at havnene
bør bli bedre å lytte til sine
kunder – på sjø og land – om de
skal bli bedre. Som brukere ønsker vi transparente og forutsigbare avgiftssystem og en konsistent praksis i faktureringen.
Og vi mener fortsatt at det bør
en vesentlig sterkere statlig medvirkning i havnene, både på sjø
og landsiden. Havnene rundt om
i landet har mange oppgaver,
men trafikkhavnene er kritiske
punkter i nasjonale varestrømmer mellom de statlige etater
Kystverket og Statens Vegvesen.
Vi ville tro at også havnene ønsker å være med å få til overføring av gods fra vei til sjø og realisere nasjonale miljømål.
Dag Bakka jr
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ER NATURLIG
Det er med undring jeg leser siste utgave av Fraktemannen, hvor
havnene fremstilles som grådige, tilfeldig drevet og lite effektive.

•• AV: ARNT-EINAR LITSHEIM, DIREKTØR NORSK HAVNEFORENING
Havne-Norge er forskjellig, noe som
innebærer variasjoner. Her skiller
ikke havnene seg fra andre næringsdrivende. Havnene skal ha dekket
sine kostnader ved de forskjellige
leieinntekter, vederlag og anløpsavgi. Når det gjelder anløpsavgi skal
prisen være på et nivå som gjør at
inntekter og utgier skal være like i
et 3 til 5 års perspektiv.
På vederlagssiden følger havnene
hovedregelen om kostnadsdekning
med et påslag for fremtidige investeringer. Investeringer som kommer
de sjøfarende til gode i form av bedre
service mm. I henhold til dagens lov
betales det ikke ut avkastning av
havnedrien. Den brede godsanalysen
og Oslo Economics rapport om konkurransesituasjonen påpekte at havnene kryssubsidierer fra land til sjø.
Dette momentet er helt fraværende i
artikkelen i Fraktemannen.
Havnene må dekke sine egne
kostnader. De dekkes verken av
kommunen eller staten.
Dommen i Bodø er ikke rettskraftig og er anket inn for lagmannsretten. En bør avvente rettskraig dom
før en drar for raske konklusjoner.
Vi ser imidlertid at en samlet rederinæring står sammen om den. Men
dersom dommen blir rettskraig, vil
prisene i norske havner kunne øke.
Rederinæringen har derfor neppe
noe å tjene på at dommen blir stående. Måten Bodø havn har beregnet prisene på, er for øvrig lik hva
havnene var pålagt etter den gamle
havne- og farvannsloven. Denne
beregningsmåten er i stor grad
sammenfallende med hva som gjøres
i andre land. Måten Bodø havn beregner kaivederlagene på er lik i flere
andre havner. Blir dommen rettskraig så må også disse havnene på
hvordan de beregner sine inntekter.
Når det gjelder ISPS regelverket og

praktiseringen rundt dette, kan variasjonene skyldes forskjell i de utarbeidede sårbarhetsvurderingene som
havnene er pålagt å utføre for å
kunne lage sikringsplaner. Både
sårbarhetsvurderingen og havnesikringsplanene skal godkjennes av
Kystverket, samtidig som Kystverket
skal kontrollere at disse følges.
Det er riktig, som det fremkommer av artikkelen, at havne- og farvannsloven skal revideres. Et eget
lovutvalg er nedsatt med representanter fra den maritime næring. Det
er hele loven som er gjenstand for
gjennomgang, deriblant farvannsforvaltning, havnebegrepet, organisasjonsform og havnekapital. Et viktig
moment er våre internasjonale forpliktelser og at havnevirksomheten
driver i overenstemmelse med statsstøtteregelverket.
Kystverket har iverksatt tilsyn av
norske havners innkreving og grunnlag for anløpsavgi. Dette er helt i
tråd med dagens havne- og farvannslov. Det er gjennomført tilsyn i
Kristiansund og Nordmøre havn,
hvorav konklusjonen er at havna
skal tilbakeføre et betydelig beløp til
avgisområde. Vedtaket er påklaget
til Samferdselsdepartementet. Norsk
Havneforening mener at Kystverket
har anlagt en for restriktiv tolkning
av havne- og farvannsloven. Vi er
usikker på om lovgiver er klar over
hvilken betydning en slik tolkning kan
ha for fremkommelighet og sikkerhet
langs kysten. Brukerne og innbyggerne forutsetter at havna har orden
i farvannet. Våre tilbakemeldinger
peker i retning av at Kystverket så
langt ikke følger opp sitt ansvar i
seilingsledene. Lovrevisjonen vil forhåpentligvis trekke denne grensen,
inntil videre må vi forholde oss til
dagens regelverk, inklusive Kystverkets egen veileder på området.
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VSAT COMMUNICATIONS POWERHOUSE

As one of the largest independent providers of satellite communications, NSSLGlobal has a
long history of providing VSAT solutions and is entrusted to keep some of the largest and well
known commercial fleets connected.
Fleetcom is a dedicated partner in Norway, providing the global coverage to the local market.
Guaranteed global connectivity
Competitive hardware & airtime prices
Optimised business communications management
Crew welfare solutions
24/7 global technical support
Presence on all major continents

Find out further information at
www.fleetcom.no
Tel: +47
328 50830
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HISTORIE

Bergseth i Dåfjorden. Foto Harald Sætre.

KULTURMINNER
FRA FRAKTEFARTEN
Fraktenæringen har en rik og viktig historie i landet vårt. Selv om mange vil fryse på ryggen
når de tenker på forholdene i kystfarten for 60 år siden, med tunge tak og enkle forhold,
så utførte næringen sin viktige oppgave for samfunn, næringsliv og utvikling av landet.

•• AV: DAG BAKKA
Den tids fraktemenn gjorde jobben med
enklere redskap og tok del i lasting og
lossing, men med farvannskunnskap og
yrkesstolthet i en tid da HMS og arbeidsmiljø var ukjent.
Fraktefarten er også en del av vår maritime historie som vi bør ta vare på; en
historie knyttet til familieforetak langs
kysten, til fartøy og sjøfartsmiljøer, til
kystmeglere og til vår egen forening.
Det er så langt seks tidligere fraktefartøyer av stål som blir forsøkt tatt
vare på for ettertiden. Bak samtlige står
det ildsjeler og idealistiske grupper,
men det må nok medgis at det er
vesentlig vanskeligere å reise stor
entusiasme for en fraktebåt enn for en
passasjerbåt som også har bedre forutsetninger for inntektsbringende bruk.
Norge er et av de få land som har be18

vilgninger til fartøyvern på statsbudsjettet, og i Riksantikvarens verneplan skal det forsøkes sikret representanter for mange typer fartøyer. Av de
61 millioner kroner bevilget til fartøyvern for 2016 gikk gode 6.7 millioner til
fem fraktefartøyer.

Fredrikshald 1 i dokk Bredalsholmen

Det representative
Hva var det typiske fraktefartøy på 5060-tallet? Dette spørsmålet er viktig for
Riksantikvaren (RA), men et annet
nesten like viktig: Står det tilstrekkelig
med interesserte mennesker bak prosjektet? Om det skulle bli bevilget
penger, så må det meste likevel utføres
og ﬁnansieres ved idealisme.
Det typiske stålfartøy i frakteﬂåten
på 50/60-tallet var et eldre fartøy av
varierende opprinnelse som var blitt
bygd om og tilpasset fraktefarten. Dette
gjelder samtlige seks fartøy som vi skal
se på, bygd i tidsrommet 1890 til 1924.
Et fartøy som har fått midler fra
Riksantikvaren til utbedring og oppgradering er Ekar som eies av Veteranbåtlaget Ekar i Haugesund. Den er en
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HISTORIE

Fraktefartøyer under vernearbeid
Navn

bt

lengde

bygd

opprinnelig

Fredrikshald I
Veslegut
Epo
Ekar
Bergseth
Vågsfjell

99
199
143
99
198
199

92 ft
118
1997
1983
121
120

1890 Nylands Verksted
1912 Framnæs MV
1914 Kaldnes MV
1915 Gebr Boot
1915 Moss Værft
1924 Cochrane & Sons

godsruteskip
hvalbåt
tankskip
logger
fyrtender
fiskefartøy

nederlandsk logger, egentlig en slags
stålbygd kutter for ﬁske som det ble
kjøpt mange av til Norge. Ekar kom til
Karmøy i 1954 for ﬁske og frakt, men
havnet med tiden i sandfarten i Rogaland. Båten gikk ut av bruk i 2003 og
ble året etter overtatt av veteranbåtlaget. Den ﬁkk i 2016 2.6 millioner til omfattende utskining av stål ved verkstedet i Dåorden. www.visekar.com
I Kvæord ved Harstad ligger Veslegut fra 1912, en båt med svært omskiftende historie: Bygd som hvalbåt Almirante Goni for fangst i Chile senere i
Spania, Vestindia og Norge, tysk vaktbåt under krigen, bygd om til ﬁskefartøy i 1948 og endte som ringnotbåt
før den ble brannskadet i 1968 og deretter endret til fraktebåt Bolgagutt,
Ulla-Brith, Eide Junior og brønnbåt
Frode Junior. Se www.veslegut.no
I den andre enden av landet har vi
Fredrikshald 1 av Halden, bygd som
dampskip i 1890 for goderutefart på
Osloorden, senere som Halden 1. Solgt
som fraktebåt Sundbuen i 1957 og bygd
om til motor, senere kjent som Solvang
III og Jotor før den i 2006 ble overtatt av
Fredrikshald Sjømandsforening for bevaring. Det vil neppe være mulig å bringe
båten tilbake til dampskipsstatus, men
RA har bevilget godt over 1 million til
restaurering av skroget på Bredalsholmen.
Epo er noe så sjeldent som en pionertankbåt på kysten, Rødskjæl fra 1914 for
Shell, senere solgt og gjort om til
brønnbåt i 1969. Den er i seilbar stand
og ﬁkk 100.000 av RA i 2016 for inspeksjon og utredning. Se Båtlaget Rødskjæl
på Facebook.
Vågsell er opprinnelig engelsk ﬁskebåt, kjøpt til Norge i 1946 som Nyborg
og brukt til ﬁske og frakt og senere i
sandfarten. Kom til Helgeland som
Vågsell i 1997 og ble i 2010 overtatt av
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en privatperson i Trondheim for vern.
RA har bevilget 2.9 millioner til grunnleggende restaurering. Det betyr også
gamle arbeidsmetoder som klinking av
stålplater. Se MS Vaagsell på Facebook.
Den største av verneprosjektene er
Bergseth på 121 fot, bygd som fyrtender
Grip i 1915 og bygd om til fraktebåt i
1960 og omfattende fornyet i 1965. Den
har hatt mange navn som Fonnland,
Gamel, Sandy og Tunstein før den ble
Bergseth i 1975. Med midler fra RA ble
båten tidligere i år slippsatt og rengjort
i Dåorden for utredning.

Alle disse seks fartøyene er hver på sin
måte representative for frakteﬂåten på
50/60-tallet. For de ﬂeste vil målet være å
ta vare på fartøyene slik de var mens de
var i fart. Men, som det alltid er med
fartøyvern: Det er ikke fartøyet, men
menneskene rundt det kommer an på.

Loggeren Ekar i Haugesund.
Foto: Alf Johan Kristiansen.

Veslegut i Gullesfjord.
Foto: Frode Adolfsen

Det ville være ﬂott med et seilende
fraktefartøy eller ﬂere i kystmiljøene, og
spesielt når det kan brukes i en bredere
kulturformidling. På den måten kan de
være med å holde historien om fraktefarten levende.

Vågsfjell i Abelvær. Foto: Sten Cato Nordsæter.
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B BLAD

Retur:
KYSTREDERIENE
Postboks 2020, Nordnes
5817 Bergen

KYSTMEGLERE
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

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

5440 MOSTERHAMN

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

1724 SARPSBORG

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

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

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

5588 ØLEN

