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Kystrederiene i tall
Sektor for sektor – totalt 300 medlemmer.

20 medlemmer
Spesialfartøy

5 303 samlet BT

28 medlemmer
Tankfartøy

46 627 samlet BT

41 medlemmer
Stykkgods

93 803 samlet BT

60 medlemmer
Brønnbåter

90 781 samlet BT

72 medlemmer
Bulk og vei

104 589 samlet BT

79 medlemmer
Havbruk
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67 924 samlet BT

Sjøtransport innenlands
Hva sjøveien produserer – og hva den får
Jernbane
Lufttransport
Veitransport
Sjøtransport

2458
6%
20 025
46%

Vei
Jernbane
Kyst

3,5%

20 879
48%

36%

60,5%

Rammefordeling statlige midler og annen
finansiering, årlig gjennomsnitt i
prosent, NTP 2018-2029.

Fastlandstransporten i millioner
tonnkm. etter sektor.
Sjøtransport står for 46 prosent.
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Flåten i transportoppdrag består av skip skreddersydd for bulkvarer med egen gravemaskin, stykkgodsskip,
spesialbygde skip for fiskefòr, samt tankfartøy. Særlig blant de minste bulkskipene finner vi relativt mange
eldre, men spesialutstyrte fartøyer, mens fôrbåtene er gjennomgående nyere.

Alderssammensetning havbruksfartøyer
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Havbruksnæringen har vært den viktigste drivkraften i utviklingen på kysten de senere år. Dette har avspeilt
seg sterkt i sammensetningen av flåten, med stor fornyelse innen brønnbåter og havbruks servicefartøyer.
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Forsyner kystsamfunn
og næringsliv
Kystrederiene representerer eiere og fartøy som er engasjert i transport,
havbruk og spesialoppgaver langs kysten og i europeiske farvann.

Våre medlemmer er aktive
eiere av små og mellomstore
bedrifter lokalisert i kyst-Norge.
Virksomheten omfatter rundt
300 fartøy i størrelse fra 15 meter
til 6000 dødvekttonn (den totale
vekten et skip kan bære av last,
drivstoff, forsyninger, besetning
og passasjerer), og spenner
fra bulk og stykkgodsskip til
brønnbåter og servicefartøyer
for havbruksnæringen.
Dette er fartøyer som holder
kysten og næringslivet gående.
De frakter grus og asfalttilslag
til veibygging, råvarer til industribedriftene, korn, gjødning og
all verdens bulklaster, de fører
frossenfisk fra Nord-Norge til
Kontinentet, fiskefôr fra fabrikk til
oppdrettsanlegg, driver hygienebehandling, fører smolt og slaktefisk;
andre driver vakttjeneste og
kabellegging. Om bord har vi 2500
høyt kvalifiserte sjøfolk, mange
av dem lokalkjent på kysten.
Årlig transporterer våre lasteskip
rundt 20 millioner tonn last.
Den samlete transportytelse på
nær 2 milliarder tonn-kilometer
avlaster veinettet og gir betydelig
miljøgevinst i form av redusert
utslipp og veislitasje. Samtlige av
våre fartøyer brenner lavsvovel
dieselolje eller naturgass med

reduserte utslipp av SOx, NOx og
CO2. Flere av våre medlemsrederier
er engasjert i miljøprosjekter for
gass/hybridløsninger for å
oppnå ytterligere utslippskutt.
Kystrederiene er også en arbeidsgiverorganisasjon som sysselsetter til
sammen rundt 2500 sjøfolk. Rundt
¾ av flåten drives primært i norske
farvann, bemannet med norske
sjøfolk på norske betingelser og underlagt norsk nettolønnsordning.
Dette har gjort det mulig å bidra til
opplæring av lærlinger og kadetter,
og vi står i dag for 20 prosent av
de maritime opplæringsstillingene. Gjennom datterselskapet

Nautilus Sjø kan foreningen tilby
komplette ISM/ISPS-løsninger
og beredskapsordninger.
Vår næring har kapasitet,
kompetanse, fleksibilitet og innovasjonsevne til å spille en større
rolle i det norske transportmarked.
Kystrederiene ble opprettet som
interesseorganisasjon i 1935 og var
inntil 2016 kjent som Fraktefartøyenes Rederiforening. Kystrederiene
har hovedkontor på Nordnes i
Bergen og administrerende direktør
er Siri Hatland. Foreningen ledes
av et styre med Lawrence Falkeid
fra Rogaland som formann.
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Våre verdier
Merverdi
• Vi skaper merverdi for våre
medlemmer og kunder.
• Er løsningsorienterte
og setter kundens behov i fokus.
• Arbeider for konkurransedyktige
og rettferdige kontrakts-
betingelser mellom alle parter i
verdikjeden.
• Velger bort useriøse kunder, underentreprenører og leverandører.
Utvikling
• Vi fremmer utvikling og samarbeid.
Samarbeider når vi kan og
konkurrerer når vi må.
• Deltar i fora som tar opp tema
av interesse for næringen –
synlig i samfunnsdebatten.
• Deltar i medlemsmøter for
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å bli kjent og for å fremme
felles interesser.
• Deler ny kunnskap.
• Snakker opp næringen.
• Deltar aktivt i prosjekt
som omhandler ny
teknologi - miljøhensyn.
Samfunnsansvar
• Vi tar samfunnsansvar.
• Tar ansvar som en av landets
største næringer for å
fremme verdiskapning
både lokalt og nasjonalt.
• Leverer miljøeffektiv transport.
• Fokuserer på miljøbasert
produktivitet og kvalitet.
• Støtter samfunnsnyttige
og humanitære
oppgaver («Falkoline»).

• Deltar aktivt i fornyelsesprosjekt og –program
til beste for miljøet.
Kompetanse
• Vi har fokus på kompetanse.
• Ivaretar alltid hensynet
til helse, miljø og
sikkerhet.
• Respekterer medarbeidernes
behov for balanse mellom
jobb og privatliv.
• Gjensidig respekt mellom 
forskjellige kulturer, 
generasjoner og kjønn.
• Belønningssystemer som
samtidig motiverer til god etikk.
• Leder mennesker, ikke bare skip.
Bidrar til utdanning og
kompetanseheving.

Utvikle de beste
løsningene langs en
krevende kyst.
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Styreleder Lawrence
Falkeid har ordet
Ifølge styrelederen i Kystrederiene blir oppfølging av
havnestrategien, og å tydeliggjøre/formidle det medlems
massen kan bidra med, en viktig utfordring fremover.
Kjære medlemmer og
samarbeidspartnere
De siste årene har vært positivt
ladet; medlemstallet øker og ikke
minst har vi fått større politisk
oppmerksomhet.
Økningen i medlemstallet skjer
først og fremst i de sektorene som
er tilknyttet havbruk, brønnbåter,
fôrbåter og servicefartøy.
Fisk er blitt vår nye olje, og Regjeringens satsing på havet gir grobunn for
vekst. Det er svært gledelig å se at våre
dyktige rederier tar sin del av veksten.
Foreningen på sin side følger opp
med sterkere innsats på de maritime
rammebetingelser. Her har også en
sterk tilskuddsordning for sysselsetting
av sjøfolk (nettolønnsordningen)
hatt stor betydning, ordningen bidrar
til å jevne ut konkurranseforholdet
mellom sjøfolk innenfor og utenfor
EØS-området. Videre er losberedskapsgebyret for fartøy opp til 8000 BT og
sikkerhetsavgiften for fartøy under 70
meter blitt fjernet. Dette er gode tiltak!
Men, det er fortsatt et stykke igjen
før sjøtransporten blir behandlet likt
med andre transportformer. Nasjonal
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Transportplan har fått mye oppmerksomhet. For vår del må vi bare konstatere
at sjøfarten er den som sitter igjen med
minst etter at midlene er delt ut. Av et
samferdselsbudsjett på 196 mrd. får
kystnæringene en veldig liten del av
kaka, dette til tross for en uttalt vilje
om å satse på sjøfarten. Dette er noe
vi er nødt til å ha fokus på fremover.
Videre er Havne- og farvannsloven
oppe til revidering, og vi er aktive
medspillere. Her må vi bare stå på
for at loven skal treffe de politiske
målene om å få mer gods til å ta
sjøveien. ISPS-avgiften er tatt opp ved
flere anledninger, både hos utøvende
myndigheter og politisk. Her har vi
fortsatt en vei å gå før vi er fornøyde.
Viktige utfordringer fremover
blir også å følge med videre på
havstrategien og spille inn det våre
medlemmer kan bidra med, og det er
mye! Det er derfor viktig for oss i styret
å bidra til et sterkt faglig miljø i alle
sektorene i Kystrederiene. Vi vil være
den foretrukne arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for nærskipsfarten.
Derfor må vi spille på kompetansen til
våre medlemmer – det er vår styrke!

Styreleder, Lawrence Falkeid,
syns vervet som styreleder i
Kystrederiene er en givende
og krevende posisjon, men et
verv han bærer med glede!

Organiserer
havbruksnæringen
Drivkraften i de maritime tjenestene langs kysten er h
 avbruksnæringen.
Dette er en næring i sterk vekst som betjenes av en variert flåte.

MS Dønnland, Norsk
Fisketransport AS.

Næringskjeden går fra yngel og
fôrproduksjon til oppdrettsanlegg
og ender ved slakterier og pakkerier for utskipning. I kjeden ligger
integrerte oppgaver som transport
av yngel, smolt
og slaktefisk, levering av fôr og
parasittbehandling, foruten støttetjenester som forankring, service
og rengjøring av merder og fortøyninger og sleping og undervannsarbeid. I slutten av verdikjeden
kommer en egen bioindustri som
produserer oljer fra fiskeavfall og
avskjær. Kystrederienes medlemmer er involvert over hele linjen.
Variert flåte
Med en produksjon på gode 1,4
millioner tonn ferdig pakket laks og
regnbueørret i 2016 er det således
store kvanta som skal skipes. Det
dreier seg om korn og oljer til

AQS Loke, en
av de nye store
arbeidsbåtene fra
AQS Loke AS.

fôr, dernest om ferdig fiskefôr av
mange kvaliteter med spesialskip
til anleggene langs kysten. Levende
fisk på ulike stadier skal flyttes
mellom klekkerier, oppdrettsanlegg
og slakterier ved hjelp av avanserte
brønnbåter. Brønnbåter og andre

spesialfartøy brukes også i stor grad
i behandling og bekjempelse av
lakselus. De senere år er det også
bygget opp en stor flåte av mindre
arbeidsbåter for slep, undervannsarbeid og vedlikehold av selve
oppdrettsanleggene, ved siden av
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Ronja Ocean, Sølvtrans AS.

mindre røkterbåter for lokal bruk.
Det dreier seg altså om en stor
og variert flåte av fartøyer som
betjener havbruksnæringen;
i overveiende grad bemannet
lokalt i kystdistriktene.
Store aktører
Atlantisk laks utgjør nær 95
prosent av produsert oppdrettsfisk
i Norge, med en eksportverdi
på 61,3 milliarder kroner i 2016.
Dette utgjør 16 prosent av samlet
verdi av norsk fastlandseksport
og 2/3 av norsk sjømateksport.
Oppdrettsfisk passerte verdien
av tradisjonelt fiskeri allerede i
1999. Laksenæringen er blitt sterkt
konsolidert, hvor de ti største
oppdrettsselskapene står for rundt
70 prosent av verdien. En lignende
konsentrasjon ser vi også innen
fôrproduksjon med fire store
produsenter. Også brønnbåtflåten
er i ferd med å få en lignende konsolidering med tre store aktører.
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Må løse utfordringene
Til tross for den sterke utvikling
møter havbruksnæringen
også store utfordringer på tre
områder: Kamp mot parasitter
(lakselus), sykdomsbehandling
og rømming av laks.
Ro Arctic, Rostein AS.

Forvaltningen av havbruksnæringen ligger primært under
Fiskeridirektoratet, mens detaljerte forskrifter for fiskevelferd,
hygiene og smitte utformes av
Mattilsynet. Dette gjelder for
eksempel forskrifter til rensing av

Dette er brønnbåtflåten
Den norske flåten av brønnbåter består
av godt og vel 80 fartøyer i fart på
kysten, på Shetland, Skottland og Irland,
i Spania, Canada, Chile og Tasmania.

utslippsvann og tekniske innretninger
som lukkete systemer, renseanlegg
og operasjonelle forskrifter spesielt
for brønnbåter. Havbruksnæringen
vil måtte løse utfordringene før det
kan bli aktuelt med videre vekst. Nye
løsninger med innelukkede merder kan
være en del av løsningen, og spørsmålet
om arealdisponering til nye anlegg
vil kreve politisk medvirkning.
Organiserer hele flåten
Kystrederiene organiserer praktisk talt
hele flåten av brønnbåter, ensilasjetankere og fôrbåter og en stor del av de
større servicefartøyer. Fellesnevneren
for disse fartøygruppene er havbruksnæringen. Derfor har Kystrederiene etablert
en egen Bransjegruppe Havbruk: En
bransjegruppe som består av Brønnbåteiernes Forening som er kollektivt
innmeldt med eget styre, samt alle
fartøy som er involvert i fôrtransport,
ensilasjefartøy, hygienebehandling
og service på oppdrettsanlegg.

Flåten har vært i sterk utvikling
de seneste årene med store og
velutstyrte skip som tilfredsstiller
høye krav til fiskevelferd og miljø,
samtidig som eldre og mindre
enheter har gått ut. I størrelse
har båtene økt i kapasitet fra
650 kubikkmeter på 1990-tallet
til gode 3000 kbm i dag, med
den aller største på 4500 kbm.
Det er også de største selskapene som har ledet an i utviklingen
mot større enheter, og etter at
Sølvtrans i 2016 overtok Bømlo
Brønnbåtservice står de tre største
selskapene nå med 2/3 av kapasiteten seg imellom. Det nye er også
at oppdrettsgiganten Marine Harvest i 2016 trådte inn på markedet
med sin første brønnbåtbestilling.
Det aller meste av skipningene
foregår på faste kontrakter
med oppdrettsselskapene. En
regner med at løse oppdrag og
sporadiske behov utgjør rundt 15
prosent av markedet. En økende
del av brønnbåtflåten brukes
i perioder også til parasittbehandling (lakselus og AGD).
Mattilsynets nye krav til renseutstyr for anløpsvann som vil trå i
kraft i 2021 vil trolig presse fram et
generasjonsskifte i flåten. Kravene
vil medføre omfattende ombygging og forlenging som neppe vil
være hensiktsmessig for eldre og

mindre skip. Til tross for denne
avgangen og en fortsatt moderat
vekst er det likevel trolig at dagens
brønnbåtflåte vil være tilstrekkelig
i flere år framover. Store brønnbåter representerer investeringer
rundt 300 millioner kroner.
Næringens utfordringer har også
skapt nye forretningsmuligheter.
De siste par år er det anskaffet
fartøyer for ombygging med
utstyr for lusebehandling,
gjerne varmtvannsbehandling
(Thermolicer) av fisken. Andre
rederier har spesialisert seg på
rengjøring og reparasjon av
merder, andre på undervannsarbeid, forankring og vedlikehold
av selve oppdrettsanleggene.
I oppdrettsflåten inngår
rundt 30 fartøyer som forestår
fôrprodusentenes distribusjon fra
fabrikk til oppdrettsanlegg. Dette
er en avansert logistikkoperasjon
av mange forskjellige kvaliteter
og ulike kvanta til anlegg som blir
anløp på regelmessig basis. De
mest avanserte skip har DP-anlegg
som gjør det mulig å losse
gjennom pneumatisksystem uten
fysisk kontakt med anlegget.
Flere av produsentene har også
inngått langtidskontrakter for
LNG-drevne skip; de første
kommersielle befraktningsavtaler for gasskip i verden.

Brønnbåtflåten 1993-2018
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Vil flytte gods fra
vei til sjø
Betingelsene for skipsdrift og sjøtransport er direkte avhengig av
rammevilkårene som settes av politiske og faglige myndigheter.

Av denne grunn går mye av Kystrederienes arbeid på å ivareta forholdet
til det politiske miljø, særlig innen
fagfeltet til Nærings- og Samferdselskomiteene og i budsjett- og lovsaker
generelt. Vi forholder oss også nært til
våre fagetater, Sjøfartsdirektoratet og
Kystverket, som står for utforming og
praktisering av forskrifter og regelverk.
Politisk farvann forandres
For å oppnå større politisk styrke
legger Kystrederiene stor vekt på
arbeidet i Maritimt Forum og i
nettverk som Sjøtransportalliansen i
Nasjonal Transportplan-sammenheng
(NTP) samt samarbeid med de andre
rederiorganisasjonene hvor vi har
felles interesser i budsjett, lovsaker og
forskrifter. Vi er en liten organisasjon,
men søker allianser der det er naturlig.
De siste 25 år er det politiske farvannet
vi seiler i blitt sterkt forandret. Det var
så sent som i 1991 at saker vedrørende
trafikkhavner ble overført fra Fiskeri- til
Samferdselskomiteen i Stortinget. I de
første samordnete sektorplanene i 199697, som var forløperen for de nasjonale
transportplanene (NTP), var sjøtransport
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avspist med færre sider enn sykkelstier,
fordi Kystverket aldri hadde oppfattet
seg selv som en transportetat og følgelig
ikke var i stand til å skrive fornuftig
om annet enn statlige fiskerihavner.
Overføringen av Kystverket fra Fiskeritil Samferdselsdepartementet i 2013 var
derfor et naturlig og etterlengtet grep.
Fra vei til sjø og jernbane
Vår argumentasjon, med god hjelp fra
Sjøtransportalliansen (med rederiorganisasjonene, havner, NHO Logistikk og
Transport m.fl), at økt transport på sjø
vil kunne gi samfunnsmessige fordeler
ved mindre trafikkpress, forurensning,
veislitasje og ulykker, er for lengst
akseptert i hele det politiske miljø. Dette
er også kommet inn i NTP og offentlige
utredninger. Det har blant annet resultert i NTPs Transportanalyse som har
gitt ny kunnskap om varestrømmer og
det mulige potensiale for overføring
av last fra vei til sjø og jernbane.
Det har likevel vært vanskelig å treffe
enkle og konkrete tiltak som kan lette en
slik overføring, fordi sjø-, vei- og jernbanetransport bygger på helt ulike forutsetninger for finansiering og drift. Parallelt

Nye tiltak
To nye tiltak fra
politisk side er rettet
mot spesifikke sider
ved sjøtransporten.
1.Vrakpantordning – et
et bidrag til å fremme
fornyelse av kystflåten
ved å yte tilskudd til
kondemnering. Ordningen ble innført 2016
med en bevilgning på
40 millioner kroner og
er videreført i statsbudsjettet for 2017.
2.En tilskuddordning
for godsoverføring
fra vei til sjø hvor det
for inneværende år er
avsatt 82 millioner kroner. Under ordningen
kan rederier søke om
tilskudd til å etablere
eller utvide ruter som
kan overta godsframføring fra veitransport.

Helene H, Seaworks AS. Foto Frode Adolfsen.

«For å oppnå større
politisk styrke legger
Kystrederiene stor
vekt på arbeidet i
Maritimt Forum og
i nettverk som Sjøtransportalliansen i
Nasjonal Transportplan-sammenheng.»
med denne politiske modning har vi sett
at det operasjonelle regelverket gradvis
er blitt endret fra norsk til internasjonalt
i henhold til IMOs konvensjoner og
koder som SOLAS, MARPOL, STCW, ISM,
ISPS og andre. Det er opp til faginstansene Sjøfartsdirektoratet og Kystverket
å utforme de norske forskriftene. For
Kystrederiene har det vært viktig å
imøtegå tendenser til særnorske restriktive fortolkninger av konvensjonene.
Samtidig har EØS-avtalen gjort
det vanskelig med regler som
tilgodeser norske interesser i forhold
til andre EØS-land. Dette gjelder

spesielt tiltak for å sikre forholdene
for norske sjøfolk og leverandører.
Vilje til å styrke sjøtransporten
Det er både fra den rød-grønne og den
blå-blå regjeringen tatt flere initiativ
for å styrke sjøtransporten. Og vi ser her
både strukturelle tiltak og kostnadskutt.
For Kystrederienes medlemmer er
tilskuddsordningen for sysselsetting av
sjøfolk (nettolønnsordningen), som omfatter sjøfolk bosatt i Norge/EU, av stor
betydning. Ordningen er slik at rederiet
etter søknad får refundert all innbetalt
skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift,
og dette er med å utjevne forskjellen
i lønnskostnader mellom borgere
innenfor og utenfor EØS.
Det er de siste år gjennomført to
forskriftsendringer av stor betydning:
– Losforskrifter som åpner for mer
fleksibel og utstrakt bruk av farledsbevis
for rederier som seiler fast på kysten.
– Oppmyking av fartsområdebegrensninger for NIS-skip som gir
større fleksibilitet for slike skip
til å ta sporadiske kystlaster.
Regjeringen har også gjennomført en serie kutt i Kystverkets

Andel
sjøtransport
mot vei og tog

Totalt blir det transportert 507 millioner
tonn gods innenlands
i Norge. Slik fordeler
volumet seg på
transportformene:
Sjøtransport
88 mill tonn = 17 %
Jernbane
9 mill tonn = 2 %
Veitransport
306 mill tonn = 60 %
Sokkel til fastland
104 mill tonn = 21 %
Kilde: 2014-tall fra SSB.
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Gods over norske havner 2014
VOLUM

FORDELING I PROSENT

mill tonn

våtbulk

tørrbulk

unit load*

annet stykkgods

INNENLANDS
LASTET

29.2

51.2

37.1

2.0

9.7

LOSSET

32.0

52.3

33.5

3.4

10.8

IMPORT

21.2

32.7

39.0

19.8

8.5

EKSPORT

75.1

52.1

39.7

5.5

2.7

UTENLANDS

*unit load = containere og ro/ro last

Kystrederiens anslåtte produksjon 2016
SEKTOR

ANTALL FARTØYER

TONNKM PER SEKTOR

TONN/ÅR

TANK

31

65367

3084300000

2948400

STYKKGODS

35

83593

7942900000

3719200

BULK

65

147953

9016500000

10306500

FÔRTRANSPORT

30

41287

950000000

1900000

161

338200

20993700000

15925700

avgifter, som losberedskapsavgift,
sikkerhetsavgift og omlegging av
tilbringerordningen for lostjeneste.
Politiske føringer i
virkelighetens verden
Regjeringsflertallet i Stortinget har
sluttet seg til et Dokument 8-forslag
om å overføre 30 prosent av innenlands
stykkgodstransport fra vei til sjø og
jernbane innen 2030. Dette tilsvarer
5-7 millioner tonn, som er volumet
som ble identifisert i Nasjonal Transportplans (NTP) Transportanalyse som
mulig å overføre med «sterke» tiltak.
Samtidig vet vi at klimagassutslippene
fra transportsektoren må halveres
innen 2030 om Norge skal overholde
forpliktelsene i Parisavtalen.
NTPs Nærskipsfartsstrategi fremlagt i
august 2013 av regjeringen Stoltenberg
var positiv, men lite konkret. Den førte
imidlertid til en transportanalyse utarbeidet for NTP som tilførte konkrete fakta
og ny kunnskap. Det er denne kunnskapen som ligger til grunn for Samferdselsdepartementets ordning for tilskudd
til godsoverføring («Incentivordningen»)
som administreres av Kystverket.
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Kystrederienes del av
transportmarkedet
Det skipes årlig gode 30 millioner tonn
mellom norske havner og 96 millioner
tonn til og fra utlandet. Det meste av
dette er olje og tørrbulk som i hovedsak
føres med spesialskip mellom egne
anlegg, tankterminaler, steinbrudd og
private industriakaier. Det resterende
vil være stykkgods, enten i løs form eller
i enheter (containere, flak) som utgjør
rundt 4 millioner tonn innenlands og
12 millioner tonn import og eksport
(tall fra 2014). Det er dette siste segment
som utgjør storparten av godsomslaget
i offentlige havner. Det er også der
vi finner konkurranseflaten mot
veitransporten og derved potensialet
for mer gods til sjøtransport.
Sjøtransportens styrke, både drifts- og
miljø-økonomisk, er skipning av
større kvanta over lengre avstander.
Rasjonaliseringsgevinsten ligger i
større laster, samtidig som det også
er nødvendig å holde hyppig frekvens
i seilingene. Det kan altså ligge til
rette for å utvikle sjøbaserte logistikksystemer over lengre avstander,
med fast tidsplan og regularitet.

I NTPs Transportanalyse 2015
er overforingspotensialet fra
land til sjøtransport estimert
til 5-7 millioner tonn. Dette er
slett ikke dårlig, når vi ser at
dagens stykkgodstransport
innenlands ligger på 4 millioner tonn. Det kan altså være
mulig med en fordobling.
Forutsetningen for en slik
utvikling er at stykkgodshavene blir integrert i landets
øvrige transportstruktur
med mer sammenlignbare
håndteringskostnader.

Motiverer miljøtiltak
med avgifter
Sjøveiens store fortrinn er å kunne transportere større kvanta over lengre
avstander med minimale miljøbelastninger. Med dagens skip vil transport
opplegg over lengst mulig distanse være det beste miljøalternativ i forhold
til veitransport.

Generelt er alle skip over 400
bruttotonn underlagt IMOs
regelverk i MARPOL Annex VI
som trådte i kraft i 2005 som
setter grenser for utslipp av:
• NOx – nitrogenoksider
• SOx – svoveldioksider
inkl. partikler
• Drivhusgasser (CO2 og andre)
Østersjøen og Nordsjøen til 62
grader nord er av IMO definert
som Emission Control Area (ECA),
et av flere sårbare havområder
på jorden med pålagte lave
utslipp. Fra 1. januar 2015 ble
kravet til svovelinnhold i brennol
jen redusert fra 1,0 til 0,1 prosent.
Ett år senere ble 3. trinn i reduksjon
av NOx innført i ECA-området
for skip i internasjonal fart. Dette
kravet kan møtes på ulike måter, ved
katalysator, vasking av eksosgass
(scrubber) eller ved vanninnsprøytning i forbrenningsprosessen.
Parallelt bygges det opp et
system for kontroll og registrering
av utslipp. Alle skip blir pålagt å
utarbeide en Ship Energy Efficiency
Management Plan (SEEMP), og skal
ha et International Energy Efficiency
Certificate utstedt av klasseselskapet.
I Norge er det innført avgifter
for å motivere til miljøtiltak.
Dette gjelder NOx-avgifter generelt, samt rabatt på havne- og
losberedskapsavgift for skip med
høy score i skipsmiljøindeksen
ESI (Environmental Ship Index).
Denne ESI-indeksen er utarbeidet
av World Ports Initiative som
et internasjonalt tiltak for å
premiere miljøvennlige skip. Det
er utarbeidet formler for kutt av
utslipp av NOx, SOx og CO2, samt

«Neste skritt i
utviklingen mot
lavutslipp med
gassdrift og hybridløsninger vil kreve
større investeringer
i nye skip og
driftsanlegg.»
innretning for bruk av landstrøm.
Tanken er at skip med påkostede
investeringer for avgiftskutt skal
få en forretningsmessig fordel.
Det neste miljøtiltak som skal
innføres er rensing av ballastvann.
Fra 8. september 2017 skal fartøyer
over 400 bruttotonn i internasjonal
fart ha en Ballast Water Management
Plan om bord. Alle slike fartøyer
har allerede et International Oil

Pollution Prevention Certificate
(IOPP-sertifikat) som utstedes ved
hovedklasse med 5 års varighet.
IMO anbefaler at det påbys
renseanlegg for ballastvann ved
første fornyelse av IOPP etter
innføringen. Det er også utarbeidet
en liste over godkjente anlegg, og
installasjonen er regnet å koste
rundt 1,2-1,5 millioner kroner per
skip. De endelige forskrifter er ennå
ikke på plass, men sikkert er det
at krav til rensing av ballastvann
vil bli innført relativt raskt.
Tiltak for å redusere utslipp til
luft og vann er med på å bedre
sjøtransportens miljøprofil. Neste
skritt i utviklingen mot lavutslipp
med gassdrift og hybridløsninger vil
kreve større investeringer i nye skip
og driftsanlegg. Denne gevinsten vil
måtte forutsette at kunder og vareeiere også er med å betale for høyere
transport- og miljøstandard.

Kystrederiene
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Pilotprosjekt for hybrid
havbruksbåt
Gjennom «Grønt kystfartsprogram» har store deler av norsk maritimt næringsliv sammen med organisasjoner og to departement samlet seg rundt
visjonen å utvikle verdens mest effektive og miljøvennlige sjøtransport.

I første del av programmet har
Kystrederiene sammen med Egil
Ulvans Rederi og ABB gjennomført
et pilotprosjekt for en hybrid
havbruksbåt. Prosjektet har tatt
utgangspunkt i driftsdata fra
rederiet With Harvest, og en har fått
større kunnskap om driftsprofil,
reelt kraftuttak og behovet for kraft.
Skipet har vanlig fremdriftsmaskineri med en hovedmotor med
akselgenerator og hjelpemotorer.
Man tenker seg en batteriløsning
på 600 kW som dekker et energibehov på 1200-1800kW på last.
Dette vil gi 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-omformer og
skilletranformator. En brønnbåt vil
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gjerne ha noe høyere energibehov,
så batteriet økes til 700kW.
Fordelene ved en
batterihybridløsning er:
Større driftssikkerhet gjennom
• Tilgjengelig kraft fra batteriene,
som gir sikkerhetsmargin
under operasjon ved flåtene.
• Forbedret thruster-respons uten
tidkrevende start av hjelpemotor
Sparing av drivstoff
• Bruker batteri til å dekke
hurtige belastningsendringer på
generatorene, som for eksempel
vindkast og strøm i dynamisk
posisjonerings-operasjon.
• Større fleksibilitet i bruk av
generatorer ved å bruke batteri i
kombinasjon med hjelpemotor
ved lasting og kailigge, samt
at man bruker hovedmotor
100 prosent til ladning en
liten del av denne tiden.
• 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 avskrives over 10 år. Det kan
også være aktuelt med tilskudd
for NOx-fondet til
slik ombygging.
Det er foretatt simuleringer
av økonomisk og miljømessig
gevinst under varierende
forutsetninger. Konklusjon er:
• 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 tillegg til
15-35 prosent ved LNG-drift
alene), 90 prosent 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 som utvikler en
hybrid havbruksbåt med
LNG-motor og batterier skal
være med på å holde Norge i
tet på miljøvennlig skipsfart.
With Harvest, Egil Ulvan
Rederi AS.
Foto: Kristian Horsevik.

Kystrederiene

17

Velg sjø for miljø
I dag mangler det politisk vilje til å prioritere de miljøvennlige
alternativene. Det er en ekstra byrde for miljøproblemet.

Dersom Norge skal overholde
Paris-avtalen er det avgjørende
at man får en nykter debatt rundt
ressursbruken i blant annet
Nasjonal transportplan slik at
midlene går til de beste og mest
miljøvennlige løsningene. Slik det
er i dag mangler det politisk vilje
til å prioritere de miljøvennlige
alternativene; det legger til byrden
for miljøproblemet. I Kystrederiene
mener vi at det er feilslått å bruke
massive ressurser på fergefri E39 da
det på ingen måte vil bidra til en avlastning av veinettet og heller ikke
en mer bærekraftig miljøutvikling.
Det er et politisk uttalt mål at mer
transport skal gå langs sjøveien;
da er det direkte selvmotsigende
å investere majoriteten av ressursene til infrastrukturutbygging på
Vestlandet i utvidelse av veinettet.

ut veinettet, og vi kan ikke forvente
at mer gods skal fraktes sjøveien
dersom veinettet rustes opp og blir
et billigere transporttilbud for vareeierne. I politikken ser man ofte en
distribuerende effekt, der midlene
som er til rådighet spres tynt over
mange og ulike tiltak; dette fungerer
så lenge disse tiltakene ikke gjensidig utelukker hverandre. Massiv
investering i fergefri E39 utelukker
mer gods fra vei til sjø. Dermed
er det direkte kontraproduktivt å
investere i så stor skala i et prosjekt
som vil motvirke det uttalte målet
om mer transport langs sjøveien.
Undersøkelser viser at resultatet av
Fergefri E39 vil være en fordobling
av veitransporten, dette er helt
uavhengig av økonomisk vekst og
befolkningsvekst; spørsmålet er om
vi har råd til denne utviklingen?

Utelukker mer gods
fra vei til sjø
Det er et upopulært standpunkt å
være mot fergefri E39, men noen
ganger må politikerne ta upopulære avgjørelser til det beste for
samfunnet som helhet. Vi kan ikke
redusere trafikk på vei ved å bygge

Fergefri E39 er miljøskadende
I Kystrederiene mener vi at
utbyggingen av fergefri E39 både er
til skade for miljøet og samfunnet;
undersøkelser gjennomført av
blant annet DNV GL viser at gods
fraktet sjøveien kan redusere
CO2-utslipp med opp mot 54%
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«Vi mener det er
feilslått å bruke
massive ressurser
på fergefri E39 da
det på ingen måte
vil bidra til en avlastning av veinettet og heller ikke
en mer bærekraftig
miljøutvikling.»
til sammenlikning med samme
fraktmengde på vei. Dette er basert
på teknologien som allerede er tatt
i bruk i form av fremdriftssystemer
som går på LNG. Investeringen
fra Hordaland Fylkeskommune i
fossilfrie ferger langs fergetraseene
i Hordaland viser at teknologien
på området utvikles raskt og at
nullutslippsalternativ ikke er langt
unna. Hvorfor man skal fortsette å
argumentere for en svært kostbar og
tidkrevende utbygging av veinettet
når disse fergene snart kan være i
drift, er for oss et mysterium.

Samfunnsbidrag fra våre
medlemmer
Kystrederienes medlemmer er små og mellomstore bedrifter som
driver forretningsvirksomhet innen transport og tjenester over en
bred sektor av kystnæringer, anlegg og industri. De inngår alle
på forskjellig måte i kundenes verdikjede og verdiskapning.

Til å utføre slike funksjoner har
medlemsbedriftene investert i kunnskap
og materiell for å møte kundenes behov
i henhold til myndighetenes forskrifter.
En viktig faktor er medarbeidere med
kunnskap og kompetanse innen sine
fagområder. De rundt 2500 ansatte
kommer primært fra kyststrøkene og
er ansatt på norske betingelser. Mange
av rederiene har også sett betydningen
av å tilby praksisplasser og kadettstillinger. Kystrederienes medlemmer
står i dag for 20 prosent av opplæringsplassene i maritim utdanning.
Innen sjøtransport står våre medlemsrederier for rundt regnet 10 millioner
tonn bulkvarer, 3,5 millioner tonn
stykkgods, nær 2 millioner tonn
fiskefôr og 3 millioner tonn oljer. Det
meste av dette er store volumer over
lengre avstander som det er naturlig
å føre sjøveien. Med moderne skip
og utstyr ser vi her en rasjonell og
miljø-økonomisk virksomhet med lavt
utslipp per tonn og høy sikkerhet.
Konkurranseflaten mot veitransport
ligger først og fremst innen stykkgods.
Mye av dette er for eksempel bygge-

materialer i enheter og på paller som
alternativt kunne gått med vogntog.
Hvis vi tenker at halvparten av vår
stykkgodsmengde i stedet skulle gått
på vei, ville dette (cirka 1,850 mill
tonn) utgjøre 35–45 000 vogntog på
norske veier over lengre avstander.

Distribusjonen av bensin og jetpetroleum fra raffineri til tankanlegg
og flyplasser ved hjelp av tankskip er
dessuten med å redusere potensialet
for ulykker med farlig last på vei.
På nasjonalt plan ville større bruk
av sjøtransport av farlig last bidratt
til høyere samfunnssikkerhet.
I sum står sjøtransporten og
Kystrederienes medlemmer for:
• sysselsetting, opplæring
og verdiskapning
• betydelig bidrag til kun
denes verdiskapning
• transport av gods med lavere utslipp
per tonn enn alternative
transportformer
• bidrag til reduksjon i utslipp,
trafikkbelastning, skader
• med et betydelig potensiale for ytterli
gere kutt i utslipp og miljøbelastning

Havbruk
Innen havbruksnæringen
forestår Kystrederienes
fartøyer følgende spesialiserte ledd i verdikjeden:
Fiskefôr. Skipning av
råvarer (korn og oljer)
med selvlossere og
tankskip til fabrikkene.
Distribusjon av fiskefôr
av mange kvaliteter med
spesialutstyrte fôrbåter
fra fabrikkene til oppdrettsanlegg. Levering
skjer i mange tilfeller
over sjø uten fysisk
kontakt mellom fartøy
og oppdrettsanlegg.
Levende fisk. Transport av yngel og
smolt fra klekkeri til
oppdrettsanlegg
Føring av slaktefisk
fra anlegg til slakteri
Hygienebehandling:
Ved hjelp av brønnbåt,
arbeidsfartøyer eller
Thermolicer-anlegg
Avskjær. Føring av
fiskeavskjær fra slakteri
til bioraffineri med egne
ensilasjetankere.

Kystrederiene
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Kystrederiene gjennom
året som gikk
Fraktefartkonferansen 2016
Fraktefartkonferansen har blitt et
viktig samlingspunkt for Kystrederiene og arbeidstakerorganisasjonene.
Noen av temaene i 2016 var muligheter innen havbruk, det grønne
skiftet og paneldebatt med Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet til
stede. På konferansen var hele styret
samt noen fra administrasjonen
til Kystrederiene med. Vi kunne
derfor også legge et styremøte om
bord, noe som var svært positivt.
Kysten rundt med samferdselsministeren
I juni reiste samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen kysten rundt for å
få et nærmere innblikk i næringen.
På denne turen fikk han være
med det LNG-drevne tankskipet
Bergen Viking fra Bergen Tankers
fra Fedje til Florø. Ministeren
besøkte også Falkeid Shipping og
fikk se lossing av tilslag til asfalt.
Generalforsamlingen 2016
Denne fant sted på Gardermoen,
og blant mange saker var nok
navneendringen den flest husker.
Fraktefartøyenes Rederiforening ble
til Kystrederiene. Navneendringen
kom som følge av utvikling i
medlemsmassen. Den tradisjonelle fraktenæringen er på mange
måter blitt erstattet av spesialiserte
leverandører av et bredt spekter av
maritime tjenester. Samtidig har den
sterke veksten i havbruksnæringen
skapt et stort marked for varierte
tjenester for oppdrettsselskapene.
Navneendring
2016 var året Fraktefartøyenes Rederiforening skiftet navn til Kystrederiene. Navnedagen ble markert på
Bergen Sjøfartsmuseum sammen
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Cecilie Falkeid (12)
var gudmor da
Falkoline ble døpt.
Her sammen med
administrerende
direktør Siri Hatland
i Kystrederiene og
Endre Ytreland fra
Redningsselskapet

med medlemmer og samarbeidspartnere. Helge Jordal åpnet markeringen
med et utdrag fra stykket Førstereis,
og Frank Aarebrot holdt foredrag
om sjøvegens betydning for Norge.
Dåp av Eliasbåt
I forbindelse med Redningsselskapets 125-årsjubileum skjenket
Kystrederiene en Eliasbåt i gave. Den
25. august var det høytidelig dåp av
båten innerst i Vågen i Bergen. Barna
i Nordnes Barnehage hadde funnet
et veldig fint navn til båten; Falkoline. De sang også noen flotte sanger
og fikk prøvekjøre båten etterpå.
Gudmor var Cecilie Falkeid på 12 år.
Hun er 3. generasjon i familierederiet Falkeid Shipping, som holder
til på Finnøy utenfor Stavanger.
Ocean Talent Camp
Kystrederiene var i år representert
med stand på Ocean Talent Camp i
Bergen. Ocean Talent Camp er en felles satsing fra aktørene i de norske
havbaserte næringene og har som
formål å sette fokus på utdannings-

valg og karrieremuligheter. Vi møtte
mange interesserte og kunnskapsrike ungdommer – fremtiden er lys.
Samarbeid med politiske miljø
I 2016 har vi prioritert å møte
politikere og andre aktører som
er viktige for næringen. I forkant
av statsbudsjettet hadde vi blant
annet møte med representanter fra
de fleste politiske partiene. I tillegg
kommer også den fortløpende
kontakten med politikere i enkelte
saker. Vi opplever politikerne som
lydhøre ovenfor vår næring, og vi ser
frem til videre samarbeid fremover.
Tekmar 2016 – Trondheim
Kystrederiene var i desember på
plass med stand på Tekmar. Vi
var på plass i to spennende dager.
Hovedfokus for Tekmar er å være
en arena der norsk oppdrettsnæring
drøfter dagens utfordringer og
fremtidens løsninger. Det er derfor
en viktig arena for våre medlemmer
innen havbruk, og en plass vi ønsker
å prioritere i vårt videre arbeid.

Fraktefartøyenes Rederiforening
ble til Kystrederiene. Navneendringen kom som følge av
utvikling i medlemsmassen.

Kystrederiene

21

Carten Elina, Norwest Ship
Management AS. Foto
Tomas Østberg-Jacobsen.
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Økt samfunnsgevinst
med smartere bruk av
sjøveien
Vi har et miljøvennlig og fleksibelt
transportsystem langs kysten og i nære
farvann. Det er kyst- og nærskipsflåten
som hvert år tar hånd om 30 millioner
tonn mellom norske havner og
noe mer ellers i Nord-Europa.
Det aller meste av dette er råvarer og olje
som det er naturlig å skipe i større kvanta
med spesialskip. Dette er skipninger med
moderne skip som møter høye krav til
sikkerhet og utslipp. Utvikling mot større
skip er med å senke det miljømessige
«fotavtrykk» per tonn eller lasteenhet.
Likevel kunne sjøveien blitt bedre
utnyttet, med betydelig samfunnsgevinst.
Det kan skje ved å utnytte vår
naturgitte maritime infrastruktur
på en smartere måte. Det er mulig
å skape et transportsystem som gir
lengst mulig fremføring med skip, med
omlasting og distribusjon lokalt.
Nasjonal transportplans (NTPs) transportanalyse har identifisert 5-7 millioner
tonn stykkgods over lengre avstander
som kan være mulig å overføre fra vei til
sjø og jernbane med «sterke» virkemidler.
Det er dette volumet som flertallet på
Stortinget har forpliktet seg til å overføre
innen 2030 som et miljøtiltak. Innen
samme tidsfrist skal utslippene av
klimagass fra transportsektoren nær
halveres, i henhold til Paris-avtalen.
Er dette realistisk? Det er tunge odds imot.
Mens all annen infrastruktur i Norge

er statlig og styrt fra Samferdselsdepartementet, er havnene kommunale
og ledes av sine lokale havnestyrer.
Kystverket har riktignok ansvaret for
farledene, med det forhindrer ikke at
kommunene har begynt å ta avgift av
skip som stanser i sjøområdet, selv i
rom sjø eller ved oppdrettsanlegg.
Første bud for rasjonell sjøbasert
logistikk er at havner og farleder
forvaltes på en mer hensiktsmessig
måte. Her har Stortinget en glimrende
mulighet ved den pågående revisjon
av Havne- og farvannsloven.
Mer hensiktsmessig: La Kystverket
få ansvar for hele sjøarealet. La
havnene drive havnevirksomhet, ikke
byutvikling. Link opp havnene til
landverts infrastruktur, dvs Statens
Vegvesen. Knytt de kommunale
stykkgodsterminalene sammen i et
nettverk med statlig medvirkning.
Dette vil kunne gi en klar og udiskutabel
ansvarsfordeling og en klargjøring av
havnenes samfunnsoppdrag. Det vil
legge til rette for en bærekraftig utvikling
av sjøbasert logistikk som kan erstatte tusenvis av vogntog over lengre avstander.
Politikk er å ville, sies det gjerne.
Føringene for hva en virkelig vil på
samferdselssiden er nedfelt i Nasjonal
transportplan. Og da er revisjon av Havne
og farvannsloven er viktig virkemiddel.
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Med medlemmene
i fokus
Kystrederiene er en landsdekkende arbeidsgiver- og
interesseorganisasjon. Våre medlemmer sysselsetter rundt
2500 arbeidstakere langs hele norskekysten.

Av medlemsflåten er 80% under
NOR-flagg, 5% under NIS-flagg og 15%
under EU- og utenlandske flagg.
Kystrederiene som arbeidsgiverorganisasjon forhandler med organisasjonene på
vegne av medlemmene. Vi mener at
samarbeid mellom organisasjonene i
arbeidslivet er svært viktig. Partene i
arbeidslivet har et overordnet ansvar for
å utvikle tariffavtalene til det beste for
partene og samfunnet. Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere
til sjøs (nettolønnsordningen) er svært
viktig for våre medlemmer. Vi vil
fortsette å jobbe for en best mulig
ordning for våre medlemmer.
Kystrederiene har inngått tariffavtaler for sine medlemmer med
følgende organisasjoner:
• Norsk Sjømannsforbund for
NOR-registrerte fartøy
• Norsk Sjøoffisersforbund for
NOR-registrerte fartøy
• Det norske maskinistforbund
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for NOR-registrerte fartøy
• Norsk Sjøoffisersforbund for
nordiske styrmenn/skippere
på NIS-registrerte fartøy
• Norsk Sjømannsforbund,
Norsk Sjøoffisersforbund og Det
norske maskinistforbund for
øst-europeisk mannskap på
NIS-registrerte fartøy
• ITF Model Agreement for mannskap
på fartøy med utenlandsk flagg
• Egen avtale for fartøy under 15 meter
I tillegg tilbyr vi:
• Lønn- og hjemreisegaranti for
ansatte på NIS-registrerte skip
• Trygghetsforsikring. Ordningen
er obligatorisk noe som gir
konkurransedyktig ordning og
premie.
• Rederiene kan søke støtte til utdannelse
og rettshjelp av mannskap gjennom
Kystrederiene v/Tomas Mårens Fond
• Gruppelivsforsikring til redere
på 2G inkl. i medlemsskapet

Fakta om medlemsfartøyene
Kystrederiene er
en landsdekkende
arbeidsgiver- og
interesseorganisasjon
med 100 rederi og 300
fartøy som medlemmer.
Våre medlemmer
finner du i de fleste
segment innen havbruk
og nærskipsfart. Av
medlemsflåten er 80%
under NOR-flagg,
5% under NIS flagg
og 15% under EU- og
utenlandske flagg.
Våre medlemmer
sysselsetter rundt 2500
arbeidstakere langs
hele norskekysten.
Årlig transporterer
våre lasteskip rundt 20
millioner tonn last. Det
utgjør bortimot ¼ av all
sjøtransport i Norge.

Fra venstre: Ingunn Eikeset, Dag Bakka, Kenneth Erdal, Siri Hatland og Britt Ryland. Toril Vik Veland var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Administrasjonen
i Kystrederiene
Administrasjonen består av seks personer med ulik erfaring og bakgrunn. Men alle har en ting felles; et brennende engasjement for medlemmene og kystfarten!

Siri Hatland har arbeidet som administrerende direktør og daglig leder av
Kystrederiene og Nautilus Sjø siden 2001.
Hun jobber mye med myndighetskontakt
og rammevilkår for medlemmene.
Ellers har hun fokus på det medlemsrederiene til enhver tid er opptatt av.
Toril Vik Veland er maritim avdelingsleder og har i hovedsak arbeidsoppgaver
knyttet til tariffavtaler og arbeidsgiverrelaterte spørsmål. Hun jobber mye med
forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene og har lang erfaring på området.
Britt Ryland er økonomiansvarlig og
har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet
til budsjett, regnskap og fakturering.

Ingunn Eikeset har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til forsikring og innkjøp.
Hun forhandler frem forsikringsavtalene,
og har lang erfaring på området.
Dag Bakka jr. har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til kommunikasjon,
nyhetsbrev og Fraktemann. Han skriver
også bøker om skip, sjøfart og maritim
kultur, og har forfattet jubileumsboka til
Kystrederiene: «Livslinje i stampesjø».
Kenneth Erdal har i hovedsak
arbeidsoppgaver knyttet til myndighetskontakt, rammevilkår og
kommunikasjon. Har hovedfag i
sammenlignende politikk fra UIB.

Avdelinger i
Kystrederiene
Brønnbåteiernes
Forening (BREF) er
en sammenslutning av
brønnbåteiere. Kystrederiene er sekretariat
for BREF. Foreningen
er representert med 1
medlem / varamedlem
i Kystrederienes styre.
Foreningens formål er
å samle brønnbåteierne
til ivaretakelse av felles
interesser. Styreformann
er Jan Harald Hauvik, som
også er styremedlem
for sektoren Brønnbåt i
Kystrederienes styre.
Bodø Lokalforening har
13 medlemmer. Lokalavdelingen holder seg
orientert om nye forskrifter og lover, informasjon
fra myndighetene, regler
vedr sertifikater m.m.
Medlemmene kommer
fra Nordland og Troms
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Styret i Kystrederiene
Styret i Kystrederiene består av syv personer og ledes av s tyreleder Lawrence Falkeid. Styret er organisert i seks sektorgrupper. Hvert styremedlem representerer og har spesialkompetanse innenfor hver sin gruppe. Sektorgruppene
er havbruk, stykkgods, bulk og vei, brønnbåter, spesialfartøy og tankfartøy.

I tillegg oppnevner styret
forhandlingsutvalg til tarifforhandlingene, og er generalforsamling
for Tomas Mårens Fond.
Lawrence Falkeid er styreleder
i Kystrederiene og til daglig
driftssjef hos Falkeid shipping AS.
Arbeidsoppgavene hans er å følge
opp at fartøyene er i forskriftsmessig stand og oppfyller de siste
flaggstats- og myndighetskrav som
gjelder for fartsområdet for rederiet. Er utdannet innen nautikk,
innehar Dekks offiser klasse 1.
Har jobbet i rederiet siden 2001
både som seilende og på kontor.
Ivar C. Ulvan arbeider i Egil Ulvan
Rederi AS som teknisk sjef og daglig
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leder i Halten AS og Halten Bulk.
Har hovedansvaret for teknisk
avdelingen, og for å utvikle nye
konsepter/skip. Bakgrunn er 2 år
maritim høyskole for sjøkaptein
+ 1 år skipsadministrasjon. Har
tidligere seilt som skipper på
stykkgods og fôrbåt. I Kystrederiene jobber han for grønt skifte
og å få last fra land til sjø.
Lara Konradsdottir er ansatt som
adm. dir. hos Eimskip Norway AS.
Hun begynte som medarbeider
hos Eimskip Norway i 1997 og har
tidligere jobbet som blant annet
markedsdirektør og logistikk-direktør til hun i 2012 overtok som
adm. dir. Lara er opprinnelig fra
Island, men flyttet til Norge i 1990

for å studere og er utdannet som
Fiskerikandidat (Master of Fishery
Science) fra Universitet i Tromsø.
Knut Torhus jobber til daglig som
Fleet Manager i Torhus Shipping
i Molde. Rederiet har selvlossere
og driver innen bulktransport.
Magne Årvik er medeier og operasjonsansvarlig i Fjord Shipping AS. Av
utdanning har Magne handelsskole,
og har vært fiskeskipper og skipsfører. Han har tidligere seilt som navigatør og skipsfører på fabrikktrålere,
seismikkskip, små tank og frakteskip.
Hallgeir Bremnes jobber som eier i
HIB Holding AS, som består av flere
selskaper. Lerow AS driver innen

Fra venstre: Knut Torhus, Lawrence
Falkeid, Jan Harald Hauvik, Lara
Konradsdottir, Hallgeir Bremnes,
Ivar C. Ulvan og Magne Årvik.

servicefartøy og undervannsoperasjoner hovedsaklig mot
havbruksnæringen, Thm Invest
AS innen eiendomsutvikling, og
Dolmøy Seafood AS og Hitralaks
AS hvor en driver hvitfiskmottak
og foredling, samt røykeri for inn
og utland. Hallgeir er utdannet
Fiskeriskipper og sjøkaptein.
Jan Harald Hauvik er kystboer fra
Averøy. Fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø og utdannet
fiskeskipper. Har lang fartstid fra
bank og finans i tillegg til en del
år som fiskeoppdretter og noen
år i brønnbåtrederiet Sølvtrans
AS. Jan Harald arbeider i dag i Sparebank 1 Markets AS hovedsakelig
mot sjømat – og maritim sektor.

Nautilus Sjø
–leverandør av sikkerhetsrelaterte tjenester
Nautilus Sjø, datterselskap av Kystrederiene, er en leverandør av sikkerhetsrelaterte tjenester til rederi og fartøy. De har arbeidet med
ISM-implementering siden starten i 2001 og
utviklet brukervennlige systemer i takt med
IMO og flaggstatenes krav. Nautilus Sjø arbeider både for våre medlemmer og andre.
Nautilus Sjø kan tilby å levere
komplette ISM-pakker tilpasset din
virksomhet, dette inkluderer sikkerhetsstyringssystem med tilpassing,
implementering, oppfølging,
vedlikehold, rolle som utpekt person
og gjennomføring av internrevisjon.
For mindre fartøy som har
behov for ett enkelt sikkerhetsstyringssystem, kan vi levere
dette tilpasset deres aktivitet.
Øystein Thunold er internrevisor
og rådgiver i forbindelse med
sikkerhetsstyring, og har ansvar for
å vedlikeholde sikkerhetsstyringssystem og å følge opp egen kunde-

portefølje. Øystein er avdelingsleder
for ISM-avdelingen i Nautilus Sjø.
Tom Thormodsen er internrevisor
og rådgiver i forbindelse med sikkerhetsstyring, og har ansvar for å vedlikeholde sikkerhetsstyringssystem
og å følge opp egen kundeportefølje.
Torleiv Lien er internrevisor
og rådgiver i forbindelse
med sikkerhetsstyring, og
har ansvar for å vedlikeholde
sikkerhetsstyringssystem og å
følge opp egen kundeportefølje.
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Postboks 2020, Nordnes
5817 Bergen
Besøksadresse:
Nykirkeallmenningen 23
5005 Bergen
Telefon: 55 55 16 20
www.kystrederiene.no
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