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Tarifflöner definitivt mer
rättvisa än individlöner
december
Nu börjar det bli dags att sammanfatta
vad skärgårdtrafikens arbetsgrupp om
individlöner kommit fram till. Arbetsgrup
pen har bestått av Sjöbefälsföreningen
och Almega, och syftet har varit att göra
en genomlysning av vad ett system med
individlöner innebär. Eftersom detta mål
har nåtts med råge måste man sluta sig
till att arbetsgruppen varit lyckosam.Vi vet
nu att ett införande av Almegas individ
lönesystem skulle få dessa följder:
l Olika lön för lika arbete
l Ett lönesystem införs som inte ens alla
medlemsföretag i Almega tror på
l Sämre löneutveckling
l Negativ påverkan på säkerhetstänkan
det
l Större risker för godtycke
l Sämre skydd för tidsbegränsat anställ
da samt att
l En övergång till individlöner skulle
vara definitiv.
Under dessa omständigheter är det natur
ligtvis omöjligt för Sjöbefälsföreningen att
lämna tarifflönesystemet. När förhand
lingarna om nytt kollektivavtal för skär
gårdstrafiken drar igång i mitten av
december kommer dock Almega helt
säkert att fortsätta att driva på för att få
igenom sina individlöner. Det kommer då
att vara av stort värde att med hjälp av
arbetsgruppens analys kunna påvisa vilka
negativa effekter Almegas lönesystem
skulle få. Om Almega är berett att gå så
långt som att initiera en arbetsmarknads
konflikt i denna fråga återstår dock att se.
Varför är det då så omöjligt att införa
individlöner inom skärgårdstrafiken, sys
temet används ju trots allt inom andra
sektorer av arbetsmarknaden? Egentligen
betyder begreppet individlöner inget
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annat än att lönen sätts utifrån vissa i för
väg bestämda lönekriterier och efter
lönesamtal mellan chef och medarbetare.
För det första ska det då framhållas att vi
aldrig påstått att individlöner skulle vara
omöjliga under alla förhållanden. Det vi
säger är att Almegas individlönesystem
såsom detta presenterats i arbetsgruppen
skulle leda till massiva negativa konse
kvenser både beträffande säkerhet och
löner. I arbetsgruppen har Almega till
exempel framfört att åldersstegen i löne
tarifferna motsvarar ett lönepåslag på 0,7
procent per år (beräknat som ett genom

lönekriterier som förespråkas finns nau
tisk kompetens. Detta är ett grundkrav för
allt nautiskt befäl, och någon lönegrade
ring får inte göras på detta område.
Som framgår av punktlistan ovan finns
fler nackdelar med Almegas lönesystem.
Någon vilja från Almegas sida att komma
till rätta med dessa har hittills inte visats. I
stället har argumentationen varit att efter
som tarifflöner är omoderna ska systemet
skrotas. Det avgörande är dock inte om
lönesystemet är nytt eller gammalt, utan
det väsentliga är att systemet kan trygga
en rättvis lönebildning. Finns det något

När förhandlingarna om nytt
kollektivavtal för skärgårdstrafiken
drar igång i mitten av december
kommer dock Almega helt säkert att
fortsätta att driva på för att få igenom
sina individlöner. Det kommer då att
vara av stort värde att med hjälp av
arbetsgruppens analys kunna påvisa
vilka negativa effekter Almegas lönesystem skulle få.
snitt och sett över flera år). Denna löneök
ning är inte tänkt att utgå i ett individlöne
system. Det faktum att vi tidigare år stått
tillbaka beträffande de procentuella löne
påslagen för att skapa utrymme för en
åldersstege beaktar dock inte Almega i
sina beräkningar. I ett individlönesystem
försvinner åldersstegen utan kompensa
tion för tidigare års avståenden.
Dessutom skulle Almegas system kunna
påverka säkerheten, eftersom bland de

system som med denna utgångspunkt är
bättre lämpat för skärgårdstrafiken än det
nuvarande? På denna fråga är Almega oss
svaret skyldigt.
Tarifflönesystemet må av somliga
betraktas som ”omodernt”. Men detta
lönesystem är helt könsneutralt och sak
nar möjlighet till diskriminering beroen
de på etnisk tillhörighet etc. Detta måste
betecknas som både modernt och fram
synt.

s j ö b e f ä l e n n r 8 2 0 13

12
sjöbefälen Nr 8

28

04

Omfattande varsel

05

Skiljeklausul udda inslag

07

Danskt rederi fick böta

Åtskilliga medlemmar i färjerederier kan varslas om uppsägning
Skiljeklausul i anställningskontrakt kan bli dyrbart

	Brott mot arbets- och uppehållstillståndslagar

08	Miljardsatsning i Mälaren

Utbyggd kanal och fördjupade farleder ökar kapaciteten

09

Somalisk pirat kan lagföras i Danmark

10

Daglig lastsjöfart mitt i stan

12

A P Møller Terminals hamn i Georgien

15

Facket vinner terräng i Georgien

17

Färre och färre danska sjöbefäl

18

Allvarliga säkerhetsproblem i AIS

22

Piratdrabbat rederis beredskap godkänns

Misstänks ansvarig för bl a kapning av danskt fartyg 2007

	Rederiet har kört grus i Stockholm i 139 år
Osäker utveckling beror på politiska beslut
ITF har hjälpt till under period av antifacklig politik
Fartyg i DIS riskerar på sikt att bli helt utan danska befäl
Systemet kan hackas trots uppfinnares varningar
Danska haverikommissionen finner inga brott mot regelverket

24	Ny teknik för arbetsmiljö

Wallenius tillämpar ett system för riskanalys

26

Årets arbetslivsmuseum – ett fartyg

28

Omtyckt sjömansklubb i Indonesien

121 år gamla S/S Trafik Hjo belönad av museijury
Fackligt driven sjömansklubb på Bali har bl a billigt öl
Utkommer med åtta nummer per år
Prenumeration 350 kr/år inkl moms
Årgång 2 Utgivningsdag 10 december 2013
Ansvarig utgivare Christer Themnér
Redaktör Benkt Lundgren, 08-598 99 121, 0705-31 72 96
Layout Trydells Tryckeri AB

24

Adress Box 12100, 102 23 Stockholm
Besöksadress St Eriksgatan 26
Telefon 08-598 99 085 vx
Telefax 08-651 08 48
E-post sjobefalen@ledarna.se
Bankgiro 332-1478
ISSN 2001-3604
Tryck Trydells Tryckeri AB, Laholm 2013
Annonser Display i Umeå AB, 090-71 15 00
info@display-umea.se
Framsidesbild De flesta vardagar lastar och lossar Jehander I i
centrala Stockholm, här på väg till Värtahamnen. Foto Benkt Lundgren.
TS-kontrollerad upplaga 8 800 ex
Medlem av
MANUSSTOPP 2014

Nr 1 – 28/1	Nr 2 – 4/3	Nr 3 – 8/4 Nr 4 – 20/5
Nr 5 – 19/8 Nr 6 – 23/9 Nr 7 – 21/10Nr 8 – 25/11

FA C K L I G T

uppsägningar i östersjön
TT-Line

Destination Gotland

I september meddelade tyskägda TT-Line AB att de hade förlorat
bemanningsuppdraget för fartyget Nils Dacke. Detta resulterade
i att en arbetsbrist skulle uppstå omfattande 25 befäl och 45
manskap. SBF:s omedelbara svar blev att påpeka att agerandet
var ett brott mot Medbestämmandelagen, eftersom någon MBLförhandling inte förts.
Därefter har flera förhandlingar förts mellan parterna både
lokalt och centralt. Både SBF och Seko har konstaterat att rederi
et inte sagt något bestämt om vad de vill göra med Nils Dacke,
och innan dess föreligger ingen saklig grund för uppsägning.
Om fartyget blir kvar i Östersjön, kan det handla om övertagan
de av verksamhet. Det har talats om att färjan ska flaggas över till
Bahamas och börja gå mellan svensk och polsk hamn, och i så
fall avser SBF att hävda den fackliga Atenpolicyn, som säger att
det gynnsammaste avtalet i något av de länder som trafikeras
ska gälla. Det skulle innebära svenskt avtal.
Eftersom rederiet har tysk ägare ligger avtalsrätten för befälen
efter en utflaggning hos det tyska förbundet Verdi. De har dock
meddelat att de överlåter ärendet till de svenska och polska
facken.
SBF anser att Stena Lines Polen-avtal kan utgöra en modell
för ett nytt avtal. I dag kör flera polskbemannade färjor i södra
Östersjön med avtal som ligger långt under detta, och SBF har
föreslagit ett successivt lyft av nivån i dessa färjor.
I slutet av november började rederiet lägga fram uppsägning
ar, som genast ogiltigförklarades av både SBF och Seko.
– Rederiet har över huvud taget inte velat diskutera några
åtgärder för att minska den arbetsbrist som kan uppstå, säger
ombudsman Lennart Runnegård Jonsson.

Destination Gotland (DG) meddelade i oktober SBF att man
ville säga upp nuvarande specialavtal till förmån för det
centrala färjeavtalet. Bakgrunden var att DG ville kunna lägga
fram ett mer ”konkurrenskraftigt” bud inför den nya upphand
lingen av Gotlandstrafiken från och med 2017.
SBF svarade att specialavtalet är en rederianpassning av färje
avtalet, och att det behövdes en konsekvensanalys av vad för
ändringen skulle innebära.
Vid förhandling den 15/10 beslöts att förhandlingarna skulle
fortsätta en vecka senare.Vid det mötet upptäckte SBF att rederi
et dagen innan hade sagt upp avtalet, utan att någon konse
kvensanalys gjorts.
– Redan från 1 april 2014 avser DG att börja köra med en
bemanning som totalt riskerar att bli 30 procent mindre vad
avser befälskollektivet, påpekar SBF:s ombudsman Lennart
Runnegård Jonsson.
Ett medlemsmöte i SBF:s fackklubb i Destination Gotland
beslöt den 3 december att ställa sig bakom att SBF fortsätter att
förhandla med rederiet om alternativa lösningar vad gäller spe
cialavtalet.

Facklig kurs

Neptuni Ordens
brudgåva
Neptuni Orden utdelar på sin vinterhögtidsdag lördagen
den 22 mars 2014 en penninggåva på 15 000 kronor ”såsom
brudgåva samt bidrag till utrustning och resa till en frisk,
dygdig och intelligent flicka i åldern 18–30 år, som står i
begrepp att gifta sig och vars fader tjänat i svenska örlogsflottan”.
Priset har delats ut sedan 1907 och instiftades av majoren
och järnvägsbyggaren Claes Adelsköld till minne av sonen
Axel Kristian Adelsköld, som avled strax före sitt bröllop.
Ansökningsblanketten beställs från Neptuni Orden,
Skeppsbron 10, 111 30 Stockholm, tel 08-20 15 34,
e-post neptuniorden@telia.com. Blanketten ska vara insänd
före den 7 januari 2014.
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I november arrangerades traditionsenligt SBF:s årliga upp
skattade fackliga kurs. Avtal och arbetsrättslagar genomgicks
grundligt. Ett moment krävde extra mycket eftertanke och inne
fattade en nyttig träning för fackligt förtroendevalda. Det var ett
rollspel, där man övade en förhandlingssituation med ”Rederi
AB Skumrask”.
På bilden Peter Hansen, Färjerederiet, Patrik Fridlund, TT-Line
(med ryggen mot kameran), Carolina Scotting, Styrsöbolaget
och Annelie Hamberg, DG.
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a r b e t s r ä tt
s k iljemannaförfarande en process som fr ä mst passar tvister mellan företag

Skiljeklausul – ej
att rekommendera
Arbetsdomstolen (AD) avgör enligt lagen om rättegång
i arbetstvister i första hand tvister om kollektivavtal.
Men AD ska också avgöra andra tvister som rör för
hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, bland
annat anställningstvister enligt lagen om anställnings
skydd (Las). text Stig Gustafsson
s t o ck h o l m november 2 0 1 3

Las-tvister är numera de vanligast före
kommande i AD. Tolkning av kollektivav
tal, som ända fram till 1970-talet var domi
nerande, är idag så ovanliga att domarna
i AD med all säkerhet är glada åt varje
sådant mål som omväxling till diskussio
ner om sakliga grunder för uppsägning
eller turordningar.
Anställningstvister avgörs så gott som
alltid av domstol – AD eller, när det gäller
en oorganiserad, tingsrätt. Tingsrättens
dom kan överklagas till AD. AD:s domar
kan inte överklagas. En anställningstvist
kan också hänskjutas till avgörande av
skiljemän om det finns en skiljeklausul i
det enskilda anställningsavtalet. Det före
kommer att högre tjänstemän med titlar
som disponent, direktör eller liknande
har en bestämmelse i sitt anställningskon
trakt att tvist om anställningen ska avgö
ras av skiljemän. Det är heller inte ovan
ligt att även andra grupper som konsulter
eller anställda med speciella expertkun
skaper har en sådan bestämmelse. En stor
grupp är IT-experter. Oftast handlar det
om oorganiserade arbetstagare.
Högre kostnader än i domstol
Fackliga organisationer brukar avråda
sina medlemmar att träffa anställnings
avtal med skiljeklausul. Nackdelarna är
flera. Framför allt är skiljedom ett dyrt för
farande. Den som förlorar en tvist i ett
skiljeförfarande får inte bara betala sina
egna och motsidans advokatkostnader
utan även ersättningen till skiljemännen.
En skiljenämnd består i regel av tre perso
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ner, två utsedda av parterna – en från var
dera sidan – och en ordförande gemen
samt utsedd av parterna. Den totala
kostnaden som en förlorande part får
betala i till exempel en anställningstvist
rör sig som regel om 400–500 000 kronor.
Anställningstvister lämpar sig alltså van
ligen inte att avgöras genom skiljedom.
Inte automatiskt offentlig
Skiljemannaförfarande är däremot myck
et lämpligt för tvister mellan företag. För
farandet går snabbare än i vanliga dom
stolar, eftersom den som är missnöjd med
en skiljedom inte kan överklaga den.
Dessutom undviker man offentlighet. En
skiljedom blir inte offentlig, om inte par
terna är överens om det – något som kan
vara viktigt i affärsförhållanden.
AD har några gånger varje år att ta ställ
ning till om en skiljeklausul i ett anställ
ningsförhållande ska tillämpas eller inte.
När en tvist uppstår blir nämligen arbets
tagaren medveten om kostnaderna med
en sådan bestämmelse och försöker istäl
let få tvisten avgjord i AD. Domstolen har
ibland funnit att det vore oskäligt för
arbetstagaren att behöva gå till ett skilje
förfarande, exempelvis om en arbetstaga
re inte har någon ledande ställning som
motiverar klausulen utan bara en ”fin”
titel. Men ofta finner AD att man inte kan
ta upp tvisten på grund av skiljeklausulen.
Ett mera ovanligt fall som för någon tid
sedan avgjordes av AD var frågan om en
skiljeklausul i ett pensionsavtal på det
kommunala området. Målet gällde tolk
ningen av pensionsavtalet för arbetstaga
re hos kommuner och landsting. I detta

avtal fanns en skiljeklausul innebärande
att tvist om tolkning och tillämpning av
avtalet skulle avgöras av en skiljenämnd
bestående av representanter för parterna
i avtalet, dvs Kommun- och Landstingsför
bunden och de fackliga organisationerna
på området. Tanken bakom denna skilje
klausul var naturligtvis att det skulle röra
sig om tvister mellan organisationerna
som träffat avtalet.
Nu var det emellertid en enskild med
lem som hävdade att han borde ha en
högre pension än vad i det fallet Stock
holms stad betalade ut till honom. Arbets
tagaren hävdade att eftersom skiljenämn
den utgjordes av tre representanter för
arbetsgivarsidan, tre från arbetstagarsidan
samt som sjunde ledamot en ordförande
utsedd av organisationerna gemensamt
var han inte garanterad en opartisk pröv
ning av sin talan. Det var nämligen organi
sationerna som kommit överens om för
sämringen av pensionsvillkoren som
arbetstagaren protesterade emot.
AD underkände – ovanligt nog
AD fann i sin dom att parterna i pensions
avtalet utan särskilt bemyndigande från
arbetstagaren haft rätt att ingå det änd
ringsavtal som enligt honom inneburit att
man förfogat över hans sedan tidigare
intjänade förmåner. Men eftersom det var
de avtalsslutande parterna som utsett
ledamöterna i skiljenämnden som skulle
pröva frågan så fanns inte en tillräcklig
garanti för en opartisk prövning, ansåg
AD. Det måste, framhöll AD vidare, ”för en
objektiv iakttagare rimligen kunna befa
ras att dessa ledamöter kunde ha ett
gemensamt intresse som stod i motsats
förhållande till det intresse arbetstagaren
har i tvisten”.
AD ansåg därför att det inte fanns till
räckliga garantier för en opartisk pröv
ning inför skiljenämnden och underkän
de skiljeklausulen.
Men det är viktigt att komma ihåg att
det tillhör ovanligheterna att AD under
känner en skiljeklausul. S G

5

s a f e t y m a tt e r s
somalian pirate might be prosecuted in denmar k – compan y ’ s readiness acceptable

Can be prosecuted in Denmark
The pirate Mohamed Abdi Hassan thought that he
should participate in a documentary about himself in
Belgium. But instead he was arrested when he arrived
in Brussels.
Now the union Danish Maritime Officers
demands that the pirate will be put
before justice, because it is thought that
he is responsible for hijacking the Danish
ship Danica White.
Danica White was hijacked outside the
Somali coast in 2007, and the five Danish
crew members were held hostages for 83
days. Not until about four million Danish
kronor (730 000 US dollars) had been
paid, the Somali pirates realeased the
hostages.
Mohamed Abdi Hassan, who also is
called Big Mouth or Afweyne, is said to be
the leader of numerous hijackings out
side the East African coast during the
recent years, among others the hijacking
of Danica White.

Fritz Ganzhorn, director of Danish Mari
time Officers, means that Denmark now
ought to hold Hassan legal responsible in
a Danish court.
– The fact is that hijacking is a serious
criminal action. At the same time it is
important to recover the sence of justice
both among those who worked on Danica White and among all other seamen,
who have lived and live with the threat
of pirates.
Must not have been on board
According to lecturer Birgit Feldtmann at
the University of Southern Denmark it is
fully possible for Denmark to put the
imprisoned pirate before justice.
– Depending on the design of the Bel

gian law, the case with Danica White can
be included in the Belgian lawsuit, says
Birgit Feldtmann. But legally there is no
hindrance that Denmark of its own puts
the pirate before justice, if there is evi
dence. It is not necessary that the pirate
has been on board Danica White. It is
enough, if it can be proved that he has
arranged and planned the hijacking.
Life imprisonment
Hijackings of ships are considered to be
very serious crimes by the courts, and the
punishment can be life imprisonment.
Since 2007 15 Danes have been held
hostages by Somali pirates. But so far no
one has been convicted for crime against
the Danes.
The Prosecutor for Special Economic
and International Crime in Denmark will
nor confirm or deny that the arrested
pirate was responsible for the hijacking
of Danica White.

Shipcraft’s readiness
was good enough
The shipowner Shipcraft had followed the applicable
rules for readiness against hijacking, according to the
Danish Maritime Accident Investigation Board.
The company’s ship Leopard was hi
jacked on the 12th of January, 2011, and
six seamen, of whom two were Danes,
were kidnapped and held as prisoners
for 838 days.
Union wants a prosecution
It appears from the report that Shipcraft
acted in accordance with the applicable
rules in Best Management Practicies
(BMP3). The Maritime Accident Investiga
tion Board has on the other hand not
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investigated the company’s actions of the
protracted hostage situation, which either
not was the task for the Investigation
Board.
The union Danish Maritime Officers has
in strong terms criticized the actions of
Shipcraft during the kidnapping, which
resulted in a report to the police against
the company. Danish Maritime Officers
wants the police to finish its investigation
and considers if there are grounds to
prosecute the responsible persons in the

shipping company.
The Shipowners’ Association of 2010
also expressed its dissatisfaction with
the shipping company’s actions of the
hostages situation and excluded Shipcraft
as a member of the association.
The director of Shipcraft Claus Bech
says that the police’s suspicion against
the company must be removed after the
report from the Maritime Accident Investi
gation Board.

These two articles are translations of two articles
on pages 9 and 22.

s j ö b e f ä l e n n r 8 2 0 13

s j ö fa r t s p o l itik
dans k t rederi fic k böta för illegal arbets k raft

Olaglig besättning gav böter
Danskt rederi får 780 000 i böter för att ha använt
illegal arbetskraft ombord. Fackföreningen 3F Sømænd
ligger bakom anmälan. text JOHAN ERICHS, MeraMedia
da n m a r k november 2 0 1 3

– Vi är oroade och ser en medveten sats
ning att se mellan fingrarna när det gäller
krav på användning av godkänd arbets
kraft. Tillåter vi denna utveckling riskerar
hela vår yrkeskår inom dansk sjöfart att
slås ut inom en tioårsperiod, menar Hen
rik Berlau, avtalssekreterare inom 3F.
Det danska fartyget, isbrytaren Stevns
Icebird, vid tillfället för händelsen ägd av
Nordane Shipping med säte i Svendborg,
har för andra gången avslöjats med att
utnyttja arbetskraft som varken har danskt
arbets- eller uppehållstillstånd. I detta
aktuella fall handlar det om tre filippin
ska sjömän som utnyttjats som matroser.
Anmärkningsvärt är att redaren Niels
Højlund Hansen är styrelsemedlem i
Rederiforeningen af 2010, bransch- och
arbetsgivarförening för mindre och
mellanstora fartyg.
Fartyget var vid händelsen registrerat i
DIS, Dansk Internationalt Skibsregister.
– Rederiet måste ha arbets- och uppe
hållstillstånd för personerna i den besätt
ning som arbetar ombord, säger Berlau.
Det finns ett undantag från huvudregeln
att om fartyget anlöper till danska ham
nar färre än 25 gånger per år så krävs inga
tillstånd för personalen.
Åklagaren bedömde dock att rederiet
inte skulle kunna dra nytta av undantags
paragrafen då det handlar om en perma
nent närvaro i danska farvatten med frek
venta anlöp i danska hamnar.
Passivitet
– Det blir tyvärr vanligare och allt mer
medvetet att utmana de lagar som är
knutna till DIS och som styr den danska
sjöfarten för att minska kostnaderna,
bland annat genom illegal arbetskraft.
Enligt vår uppfattning har de danska sjö
fartsmyndigheterna, Søfartsstyrelsen, upp
lysningar om missförhållandena men
avvaktar och dröjer med att agera.
Henrik Berlau menar att myndigheter
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nas passivitet hänger ihop med att de är
mer intresserade av att på alla sätt stödja
sjöfarten än att bedriva tillsynsarbete.
– Det är helt förkastligt, eftersom det
strider mot de direktiv som Søfartsstyrel
sen ska agera efter. Idag ser de sig mer
som en del av branschen än som en kon
trollerande myndighet.
Han vill inte gå så långt som att myn
digheten accepterar lagöverträdelser.
– Nej, det gör jag inte, men det är uppen
bart för mig att Søfartsstyrelsen är passiva
och brister i aktivitet, när regelvidriga för
hållanden ska belysas. Det är otänkbart
att de inte känner till hur det praktiskt
går till.
SB: Vad är den bakomliggande anled
ningen till agerandet eller bristen på
agerande hos Søfartsstyrelsen?
– Danmark vill bli Europas ledande sjö
fartsnation, och dit kan man bara nå om
man lyckas skapa en arbetsmiljöatmosfär
som matchar Greklands, Nederländernas
och den stora förebilden Singapores. Dan
mark och dess sjöfartsmyndigheter vill
driva en sjöfartpolitik, som skapar en mil
jö för rederierna som till och med är bätt
re än vad de får genom att segla under
bekvämlighetsflagg, menar Henrik Berlau.
Minsta möjliga hinder
Konkurrensen mellan registren är hård.
– Har du inte ett attraktivt register så
tappar du fort marknadsandelar som sjö
fartsnation. Avgörande för att locka rede
rier är att erbjuda minsta möjliga hinder i
driften. Att registret sedan är något av en
”union-free zone” är inget man bryr sig
om idag. I många andra länder är fack
föreningarna snarare ett slags beman
ningsaktör än en förening som driver
fackliga frågor för att förbättra arbetsvill
koren för sina medlemmar. Under parol
len ”Det Blå Danmark” med en vision att
bli en ledande sjöfartsnation, glöms vikti
ga fackliga frågor lätt bort, i synnerhet
om de har en negativ inverkan på hur
ett fartygsregister ska utmålas i positiva

termer för rederierna, säger Henrik Berlau.
På sikt riskerar denna utveckling enligt
3F Sømænd, att slå ut hela den danska
sjöfartsprofessionen från matros till befäl.
– Det kommer en tidpunkt, där vi inte
längre har kvar någon dansk besättning,
och då hamnar vi i situationen att vi
tappar vår prägel som sjöfartsnation, inte
minst i det danska samhället.
– Konsekvensen blir också att redarna
utan att ha någon särskild bindning till
Danmark flyttar sin verksamhetsort så fort
det öppnar ett annat register som är kost
nads- och kravmässigt attraktivare.
Ytterligare pikant i historien är att far
tyget Stevns Icebird när det avslöjades
var chartrat av Søværnets Istjeneste och
underställt Søfartsstyrelsen.
– Köparen borde rimligtvis ifrågasätta
det pris som de blev erbjudna, då detta
sannolikt låg lägre i budgivningen än
konkurrenterna till följd av bland annat
lägre lönekostnader, eftersom illegal
arbetskraft utnyttjades.
Stevns Icebird låg för kaj i Aalborg, när
3F gjorde anmälan om misstänkt olaglig
arbetskraft till den danska Udlændinge
styrelsen. Den åklagare som handlade
ärendet krävde ett nästan dubbelt så högt
belopp jämfört med den danske riksåkla
garens rekommendationer.
Böterna, 780 000 danska kronor, betala
des dagen innan rättegång.
– Det är ett alltigenom planerat ageran
de från rederiernas sida att försöka driva
sina initiativ så långt som möjligt i syfte
att få en kompromiss med myndigheterna.
Vi hade föredragit ett domstolsavgörande
som kunde tjäna som praxis.
– Det kan låta som höga böter, men i
sammanhanget tror jag tyvärr inte belop
pet har någon större avskräckande effekt,
eftersom marginalerna växer om svart
arbetskraft används, och tyvärr är risken
för upptäckt liten.
Landbaserad transport på väg håller på
att utsättas för allt illojalare konkurrens
genom olagliga körningar och under
betalda öststatschaufförer, som innebär
en betydligt lägre transportkostnad för
beställaren och mellanhänder.
– Den situationen har vi till sjöss tving
ats att leva med under lång tid. På land
Fortsättning på sidan 8
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säkerhetsfrågor
omfattande proje k t s k a ö k a k apaciteten för m ä lartrafi k en

mälaren fördjupas
En ny sluss med en utbyggd kanal i Södertälje och för
djupade farleder för fartygstrafiken på Mälaren till och från
hamnarna i Västerås och Köping är nu äntligen på gång
efter många års förberedelser. Enligt Sjöfartsverkets grova
tidsplan beräknas de praktiska arbetena för ”Mälarprojektet” kunna starta 2014 och vara klara kring 2017-2018.
text PETER LORIN

m ä l a r e n november 2 0 1 3

Förutom statliga medel med 1,3 miljarder
kronor samfinansieras satsningen av Sjö
fartsverket,Västerås stad, Köpings kommun,
Västmanlands län och Mälarenergi AB i
Västerås. Dessutom tillkommer bidrag från
EU, där projektet ingår som en del i det
Transeuropeiska transportnätet TEN-T.
Hela satsningen beräknas i 2010 års
penningvärde kosta cirka 1,5 miljarder
kronor.
Det uttalade målet för projektet är att
öka tillgängligheten till Mälarens hamnar,
förbättra sjösäkerheten och minska trans
porternas miljöpåverkan.
Ett tankfartyg med trafik på Mälaren har
idag en kapacitet för bränsletransporter
på cirka 5 800 ton bränsle, motsvarande
200 tankbilar på 30 ton. Med en utbyggd
Södertälje-sluss och kanal samt en för
djupad farled till hamnarna i Köping och

Fortsättning från sidan 7
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vägar och i flygtrafiken märker vi samma
scenario. Allt handlar om billig arbets
kraft, eftersom lönekonkurrensen är ett
allt viktigare politiskt påtryckningsmedel
för att en global handel ska kunna stimu
leras. En avgörande förutsättning för att
en global handel ska kunna fungera är
billiga transporter, det får både dansk och
svensk sjöfart lida för nu och i framtiden.
Det är bara att se hur fraktpriserna utveck
lats över tid. Jag är inte särskilt optimistisk
för hur vi ska kunna ta tillvara intressen
från den skandinaviska sjöfartskåren i
framtiden, avslutar Henrik Berlau.
Den danska Søfartsstyrelsen tillbaka
visar kritiken från 3F utan att närmare
kunna ge synpunkter i det aktuella fallet.

8

Västerås kan kapaciteten höjas till cirka
9 100 ton bränsle motsvarande cirka 300
tankbilar.
Farlederna och Södertälje kanal ska
anpassas till internationella riktlinjer för
sjösäkerhet (Pianc). Det minsta avståndet
mellan sjöbotten och fartyg ökas från 80
centimeter idag till 140 centimeter, alltså
en ökning med 75 procent. Samtidigt
ökas leddjupgåendet i farlederna från
6,8 meter idag till sju meter.
Farlederna och kanalen ska också an
passas till större fartyg än idag. Det be
tyder en ökning av största fartygslängd
från 124 meter idag till 160 meter och en
breddökning från 18 meter till 23 meter.
Södertälje kanals slusskapacitet ökas
genom att slussen breddas på den östra
sidan och förlängs. Slussens längd ökas
från dagens 135 meter till cirka 190 meter
och bredden ökas från 20 meter till 25
meter. Däremot består dagens djup på

– Vi menar att tillsynen skärpts under
senare tid inte minst genom Maritime
Labour Convention som infördes i Dan
mark i augusti 2013 och som innebär att
vi ska vara särskilt uppmärksamma på
sjöfartssociala förhållanden ombord,
berättar överskeppsinspektör Martin John
på Søfartsstyrelsen.
Inte i Sverige enligt SRF
När det gäller olaglig arbetskraft ombord
på fartyg som opererar på svenska far
vatten så är det enligt Tryggve Ahlman,
ansvarig för sjösäkerhet och teknik på
Redareföreningen, inget som förekommer.
– Jag har aldrig hört talas om sådana
problem bland svenska fartyg. Det görs
regelbundna kontroller, och ingen redare
vågar riskera att fartygen ligger längre i

åtta meter i slussen.
Uppströms och nedströms de existeran
de slussportarna byggs också nya sluss
portar.
Enligt Sjöfartsverket beräknas projektet
ha en teknisk livslängd på omkring 100 år
fram till cirka 2120.
Enligt ”Sveriges Hamnar” (2012) hade
hamnarna i Västerås och Köping under
2011 819 anlöp av handelsfartyg, mot
svarande 1 638 fartygspassager per år.
Södertälje kanal och sluss hade i snitt
2 000 fartygspassager per år under perio
den 2007–2011. De ingående flödena
domineras av torrbulk och mineralolje
produkter, medan jordbruksprodukter
och containerlastat gods svarar för stora
andelar av det utgående godset.
Längs de allmänna farlederna till ham
narna i Västerås och Köping finns idag
flera trånga och grunda passager med för
höjd olycksrisk, främst vid tvära krökar
och vid bropassager som Hjulstabron och
Kvicksundsbron.
Olycksstatistik för perioden 1985–2012
visar totalt ett hundratal olyckor i farleden
från Södertälje till Köping och Västerås,
varav hälften anses ha berott på grund
stötning eller grundkänning. Som en följd
av dessa olyckor har det maximala led
djupgåendet i Mälarens befintliga farled
sänkts från sju meter till 6,8 meter. P L
Källa Sjöfartsverket

hamn än planerat på grund av att besätt
ningen saknar de tillstånd som krävs.
Redaren Niels Højlund Hansen, som
står bakom Nordane Shipping är till synes
oberörd av händelsen och bötesstorleken.
– Jag betalar, och så är det inte mer
med det. Enligt min uppfattning råder det
snedvriden konkurrens mellan dansk
registrerade fartyg och andra nationers
fartyg. Andra nationer och dess besätt
ning är välkomna men inte vi. Jag accep
terar böterna och vad som händer i fram
tiden vet jag inte. Det är en fråga som
politikerna får ta ställning till, säger Niels
Højlund Hansen J E
Fotnot Händelsen inträffade under 2011
men först i november i år kallades rederiet till
rättegång.
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säkerhetsfrågor
pirat s k a åtalas i danmar k anser dans k a fart y gsbef ä lsfac k et

kan åtalas
i danmark
Piraten Mohamed Abdi Hassan trodde han
skulle medverka i en dokumentärfilm om
sig själv i Belgien. Men när han landade i
Bryssel blev han i stället anhållen. Nu kräver
Søfartens Ledere att Danmark rättsför
piraten, som menas stå bakom kapningen
av det danska fartyget Danica White.

SMYCKEN med MARIN KÄNSLA ®
Egen tillverkning

ARMBAND
RÅBANDSKNOP
3 st knopar med kaus och tagling
samt stolpad ankarlänk och
karbinhakar i 18 K
vitt & gult guld.

text CHRISTER KÄLLSTRÖM

RÅBANDSKNOP
b e l gi e n / da n m a r k o k tober 2 0 1 3

Danica White kapades utanför den somaliska kusten 2007 och
fartygets fem danska sjöfolk hölls som gisslan i 83 dagar. Först
när det utbetalats omkring fyra miljoner danska kronor släppte
de somaliska piraterna gisslan.
Mohamed Abdi Hassan, som också kallas för Big Mouth eller
Afweyne, sägs vara huvudmannen för ett stort antal kapningar
utanför den östafrikanska kusten under senare år, bland annat
kapningen av Danica White.
Direktör Fritz Ganzhorn i Søfartens Ledere menar att Dan
mark nu bör försöka rättsföra Hassan inför dansk domstol:
– Kapning är nämligen en allvarlig kriminell handling. Sam
tidigt är det viktigt att återskapa rättskänslan hos både dem som
var ombord på Danica White och hos alla andra sjöfolk, som har
haft pirathot hängande över sig.
Kan ge livstid
Enligt lektor Birgit Feldtmann på Syddansk Universitet är det
fullt möjligt för Danmark att rättsföra den fängslade kaparen.
– Beroende på hur belgisk lag ser ut, kan det vara möjligt att
inkludera Danica White-saken i den belgiska saken, säger Birgit
Feldtmann. Men juridiskt sett är det inget i vägen för att Dan
mark självt kan rättsföra piraten, om bevismaterial existerar.
Piraten behöver inte ha varit ombord på Danica White. Det
räcker, om det kan bevisas, att han har arrangerat och planlagt
kapningen.
Fartygskapningar betraktas av domstolar som mycket allvar
liga förbrytelser och kan ge fängelse på livstid.
Sedan 2007 har 15 danskar suttit som gisslan hos somaliska
pirater. Men ännu har ingen dömts för förbrytelsen mot dan
skarna.
Åklagaren för Särskild Ekonomisk och Internationell Krimina
litet i Danmark vill varken bekräfta eller dementera upplysning
arna om att den anhållne piraten stod bakom kapningen av
Danica White. C K
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Örhängen i 18 K guld.
Längd 13 mm.

REPRINGAR
Förlovning och vigsel.

HÄNGE
TRO, HOPP & KÄRLEK
med schackel som hängögla,
18 K vitt & gult guld.

BjörnJägerstig

Ateljén har extra julöppet 9/12 till och med 21/12.
Öppettider måndag-fredag 11-18, lördagar 11-16.
Nybrogatan 6 (vid Dramaten)
www.jagerstig.se

Katastrofhjälp till
Filippinerna
Sjöbefälsföreningen har beslutat att skänka 50 000 kronor
till offren för tyfonen Haiyan i Filippinerna samt ytterligare
50 000 kronor i riktad hjälp till de TAP-befäl och deras an
höriga som råkat illa ut. Ledarna skänker 25 000 kronor
respektive 5 000 dollar till samma ändamål.

Anmäl intresse att hyra
fritidshus i Spanien
Under högsäsong (vecka 16–40) är intresset stort för att
hyra SBF:s fritidshus i Torrevieja (se sidan 32). Därför tillgriper kansliet lottning av de mest attraktiva veckorna.
För att delta i denna lottning måste intresseanmälan
vara kansliet till handa senast den 31 januari 2014.
Skicka anmälan per e-post, men observera special
adressen: sbf.stugor@ledarna.se.
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h a n d e l s f l o tt a n
anri k grustransportör mitt i huvudstaden

Några tusen ton
mitt i storstan
Flera gånger om dagen fraktar Jehander I grus och
makadam motsvarande 40 tunga lastbilar med släp.
Det är inget ovanligt för fartyg, men det originella är
att lossningen ofta sker i Hammarby sjöstad eller
Värtan, som räknas till Stockholms innerstad.
text och foto benkt lundgren

s t o ck h o l m november 2 0 1 3

Vissa sjömän beger sig aldrig så långt från
storstadens hjärta. Ändå är de ombord
ungefär lika länge som färjeanställda som
åker till Finland, Danmark eller Tyskland.
I Jehander I är de tre i besättningen oftast
ombord fem dygn i sträck. Sedan är de
lediga på helgen och nästkommande
vecka, när ett annat arbetslag tar vid. Å
andra sidan kan arbetsdagarna bli tämli
gen långa.
– Vi följer vilotidslagen, säger befälhava
ren Leif Själander.
Leif är facklig kontaktperson för SBFmedlemmarna i Sand & Grus AB Jehan
der, som numera ägs av multinationella
Heidelberg Cement, som har cirka 100 000
anställda över hela världen.
Anor från 1800-talet
Det känns lite ovant för SB:s utsände att
kliva ombord på en lastbåt mitt i stan.
Närmare bestämt befinner vi oss i Ham
marby sjö, som numera är en kanal som
går tvärs igenom den tämligen nybyggda
och omskrivna stadsdel, vars norra halva
är en del av Södermalm och den södra
heter Hammarby sjöstad. Just nu lossar
fartyget grus, som lastats i grustaget på
Munsö i Mälaren.
Rederiet har fått sitt namn efter små
länningen Malcolm Jehander, som 1874
flyttade till Stockholm och startade grus
transporterna i regionen. På den tiden var
ju sjöfarten helt dominerande även för
interregionala transporter. När Jehanders
transportvolym var som störst omfattade
den cirka 10 procent av Stockholms
hamns totala godsvolym eller 600 000 ton
årligen. I dag har Jehanders transport
volym halverats.
Just denna dag delar Leif passet med
Jehander I lossar grus i tämligen nya och
omskrivna Hammarby sjöstad.
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h a n d e l s f l o tt a n
anri k grustransportör mitt i huvudstaden

Befälhavare Johan Eketorp.

Befälhavare Leif Själander.

Styrman Bo Buhre.

befälhavare Johan Eketorp och styrman
Bo Buhre. Bosse är veteran i rederiet, bör
jade redan på 60-talet. Leif kom 1981 efter
att ha varit fartygsbefäl i bland annat Wal
lenius och Silja. Johan är också sjökapten
och kom till rederiet för 13 år sedan. I dag
finns en skeppshund ombord, Johans
6-åriga norska buhund Vivan.

satte den många av de tidigare smårederi
erna. En del av dem blev i stället anställda
i rederiet men med mycket blygsamma
löner. Det vill säga, de fick ut ungefär lika
mycket som de hade fått tidigare, men
genom att de hade övergått till normala
arbetstider tyckte de ändå att de hade fått
det mycket bättre!
– Men på 80-talet tog förbundet strid för
att få upp lönerna, berättar Leif.
Nyss fyllda 63 har Leif bestämt sig för att
gå i pension strax efter nyår. Han tillhör
den generation som mönstrade ut i myck
et unga år och sedermera var ombord i
mer än ett år. Han blev befälselev vid
knappt 16 års ålder.
– Det var toppen med dåtidens skolbåtar.
Halva tiden jobbade man som manskap,
och den andra halvan gick man i skolan.
Senare, som matros var jag som mest ute
16 månader i sträck. Fartyget hette Oklahoma, och det fanns gubbar som varit
ombord där 5–10 år! När jag blev 23 gick
jag sjöbefälsskolan.
Att han i dag kör båt mycket i centrala
Stockholm är kanske en återgång till
rötterna. Han är uppvuxen på Regerings
gatan i Norrmalm men har numera flyttat
med fru och hund till Arholma i Stock
holms norra skärgård, en ö utan bro eller
färjeförbindelse.

lång och kan egentligen ta ombord 1 600
ton last, ungefär lika mycket som 40 tunga
lastbilsekipage. Men efter Estonia-katastro
fen, då flera nya säkerhetsbeslut togs,
maximerade Sjöfartsverket fartygets last
till 1 420 ton.
Jehander I har ett originellt maskineri.
Principen har varit densamma sedan far
tyget var nytt, även om maskinerna byggts
om och bland annat försetts med kataly
satorer. Fartyget har inget roder utan drivs
med tre Rolls Royce-aggregat, riktade pro
pellrar som kan vridas 360 grader.
– Vi får ofta besökare från andra länder,
som vill titta på systemet, berättar Leif. Det
är en fördel när vi går i Hammarbykana
len. Båten är nästan lika lång som kana
len är bred, men det går bra ändå. B L

Slitsamt för enbåtsredare
Leif berättar att de på 80-talet var in
blandade i en facklig konflikt med en
ganska olustig bakgrund. Ännu på 60-talet
utfördes grustransporterna i regionen av
enbåtsredare, som arbetade under tämli
gen miserabla förhållanden. De körde i
stort sett dygnet runt för att få ekonomin
att gå ihop. När Jehander I kom 1970 er

Ett av Jehander I:s
Rolls Royce-aggregat.
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Färre kajer i innerstaden
Hur ser framtiden ut för rederiet? Bosse
Buhre säger att han är bekymrad över att
kajerna inne i staden börjar försvinna.
Ändå är sjötransporterna både praktiska
och miljövänliga. Jehander I är 75 meter

Skeppshunden Vivan.
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Dansk hamn i
krigshärjade Georgien

g e o r gi e n r e p o r t a g e
a p m ø ller har tagit över 8 0 procent av hamnen i poti

2008 var ett intensivt år i Poti hamn vid Svarta havet. Förutom att ryska flygvapnet bombade hamnen såldes den
till ett investeringsbolag i Förenade Arabemiraten. 2013 är
hamnen i i full verksamhet och ägs nu till 80 procent av AP
Møller Terminals. text Claes Hindenfelt/Metra Reportage foto leif hansson
p o ti , g e o r gi e n o k tober 2 0 1 3

Den tidigare ägarens storslagna planer på
en helt ny containerhamn ligger i mal
påse. Istället byggs och renoveras det för
fullt på och utanför området i APMT:s regi.
– Vi har ett investeringsprogram på 90
miljoner dollar till och med december
nästa år. Bland annat i en transitzon med
järnvägsspår och en ringled för trailrar till
en stor off-dock för att effektivisera con
tainerhanteringen, säger Steen Davidsen,
som tillträdde som vd för APMT för
knappt ett år sedan.
Det är trångt på de traditionellt byggda
kajerna, så trångt att de nya mobila kra
narna använder 30–40 timmar per vecka
för att vända trailrar som inte har plats att
manövrera. Med en ökning av container
trafiken med cirka 10-15 procent per år
sedan 2010 var det nödvändigt att agera
snabbt, och transitzonen ska vara klar i
april 2014.
– Hälften av allt gods som kommer hit
transiteras till Armenien och Azerbajdz
jan, det är den hanteringen vi kommer att
effektivisera på vår off-dock, säger Steen
Davidsen, som även ser en säkerhets
aspekt i detta.
– En del av de trailrar vi ser här finns
inte i Västeuropa. Det finns ingen bilprov
ning i Georgien, så de utgör en säkerhets
risk för vår personal på kajerna. Snart ska
alla containers köras till off-dockområdet,
där de kan lastas in eller ut från/till trailer
eller järnväg på ett mycket effektivare sätt
än dag.
Avvaktar regeringens besked
Georgiska järnvägen gör mycket för att
flytta laster från trailrar till järnväg och
samarbetar med APMT i det projektet.
Vägen från Tbilisi till Poti är bra de första
10 milen, de återstående 20 milen blir
den enfilig och gradvis sämre och sämre.
Parallellt med APMT:s arbete i hamnen
signalerar regeringen ett intresse för att
bygga en helt ny hamn i byn Anakia
40 kilometer norr om Poti. Där finns idag
varken hamn, järnvägsförbindelse eller
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väganslutning. Samma signaler kom från
den gamla regeringen och handlade då
om en investering på 500 miljoner euro.
– Vi avvaktar hur de kommer att agera.
Blir det så har vi ingen ambition att inves
tera 150 miljoner dollar i en ny hamn här
i Poti, säger Steen Davidsen.
Tillsammans har hamnarna i Poti och
i Batumi 70 kilometer söderut kapacitet
att hantera 800 000 ton per år. Marknaden
är totalt 400 000 ton, och med en över
kapacitet på hundra procent kan rimlig
heten i planerna ifrågasättas.
– Hamnen här har ett viktigt strategiskt
läge och potential att växa, ingen tvekan
om det. Men det är i huvudsak med
Armenien och Azerbajdzjan som det
finns järnvägsförbindelser. Man kan knyta
an tågfärjor till Ukraina, men det handlar
om marginella godsmängder, säger Steen
Davidsen.
På kajplats 12 ligger ett containerfartyg
och väntar på att få gå, men idag har
hamnkaptenen stängt hamnen för in- och
utgående fartyg på grund av dåligt väder.
Det blåser kanske 10 sekundmeter, går en
del sjö men inget märkvärdigt.
Ständig muddring behövs
På väg ut till off-dockområdet passerar vi
ett stort och ruskigt betonghus, ett arv
från sovjettiden, där flyktingar från Abcha
zien bor. Här vill APMT passa på att asfal
tera den leriga och skumpiga vägen och
bygga parkeringsplatser för de boende.
Väl framme ser vi hamninloppet och ett
tiotal fartyg som ligger på redden. Inlop
pet är smalt, bojen på babordssidan står
farligt nära strandkanten, och det finns
inga direkta marginaler. Floden Rioni har
sitt utlopp strax norr om hamnen och för
med sig cirka 350 000 kubikmeter sand
varje år. Hamnens mudderverk går i prin
cip året om för att hålla djupen i inloppet
och i hamnbassängerna.
APMT har funderingar på att bygga en
lång pir i nord-sydlig riktining vid offdockområdet för att hålla Rionis sand
och lera utanför piren, och på sikt expan
dera och bygga nya kajer här. En tänkt

S:t Göran och Draken är Georgiens statsvapen,
här på Freedom Square i huvudstaden Tbilisi.

Steen Davidsen, vd för hamnen i Poti, ser ljust
på framtiden men avvaktar klara besked från
regeringen.

Josef Stalin står staty på torget i sin hemstad
Gori. Här finns hans födelsehus, ett Stalinmuseum samt hans privata järnvägsvagn bevarade.
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tidsplan är 2017-18, men det beror helt på
regeringens planer i Anakia.
Containertrafiken och antalet rederier
som anlöper Poti ökar. Bland andra Ever
green, MSC och CMA samt en del feeder
fartyg som tar ut gods i Medelhavet. I
andra ändan har utlastningen av skrot
upphört. Det enda som återstår är en stor
kran med skrotskopa.
– Det var mycket bråk med främst tur
kiska redare med fartyg flaggade i Kam
bodja, och ingen fick ut sina löner. Det
gällde varken hamnarbetarna eller be
sättningarna i fartygen, som inte var av
bästa märke. ITF var här och agerade i
omgångar och nu är vi av med skrot
fartygen, säger Steen Davidsen.
Personalvård och säkerhet nyheter
Sedan APMT tog över har standarden i
hamnen ökat sakta men säkert genom
investeringar i personal, fastigheter, miljö
och vägar.Vi går in i en k-märkt fastighet
på hamnområdet med storslagna väggoch takmålningar, stuckatur och ett fan
tastiskt parkettgolv. Om någon månad är
totalrenoveringen klar med omklädnings
rum och skåp, toa, duschar med mera för
650 hamnarbetare och en fin matsal. Mot
svarande standard, men utan tak- och
väggmålningar, kommer att finnas på fler

ställen på hamnområdet.
– Maten kommer att subventioneras till
viss del med bra priser för hamnarbetar
na, men detta är så nytt att vi inte vet hur
många som kommer att använda det.Vi
har pratat med den nybildade fackklub
ben om detta och är spända på utfallet,
säger Steen Davidsen.
– Det mesta är nytt och vi bryter helt ny
mark med personalvård och säkerhets
tänkande. På den nya säkerhetsstationen
finns tre man som vi utbildat, och ute på
stan har folk börjat använda våra reflex
västar.Vårt Global Safety-program är just
globalt och vi har safety talk och safety
walk inför varje skift, vilket också är helt
nytt i hamnen.
I en annan nyrenoverad fastighet har
den reorganiserade och tidigare rejält
stukade fackklubben fått en lokal. Där
finns också en skolsal främst för engelska
undervisning för barn i Poti som organise
ras av facket och finansieras av APMT.
Och de är positiva till facket, eller som
Steen Davidsen säger, då vet vi vem vi ska
prata med. De är med och kan identifiera
problem och peka på rutiner som kan
förbättras.
En helt ny tank för sludge från fartygen
och en helt ny tvätt med oljeavskiljning
finns på området. Kvalitén på diesel till

truckar och trailerdragare skapar stora
problem, och en ny tankstation med
ordentliga grov- och finfilter ska byggas
inom kort.
Förutom att öka effektiviteten och höja
säkerhetsnivån för hamnarbetarna har
APMT ett program för CSR, företagets
sociala ansvar. I det ingår bland annat att
bidra till mat och basbehov för äldre och
utsatta personer, att stödja ett hem för
föräldralösa barn i Poti, delta i olika akti
viteter som blodgivning, fri läkarvård för
handikappade barn, klädinsamlingar
med mera.
– Det här är aktiviteter som har blivit
väldigt uppskattade liksom stipendium
till avgångsstudenter.Vi har ett helt nytt
konstcenter för barn och barns kreativitet
i dans och sång, säger Mari Nadaraia,
administrativt ansvarig för APMT och
CSR-verksamheten.
Med ökade mängder av containrar, som
möts av investeringar för en effektivare
hantering, och en personalpolitik och
säkerhetsarbete som gynnar hamnarbe
tarnas välbefinnande ser framtiden i det
korta perspektivet ljus ut för Poti hamn.
De långsiktiga planerna är helt beroende
av regeringens beslut om att satsa eller
inte i en helt ny hamn och infrastruktur.
CH

Dåliga trailrar och mycket trångt på kajen är en säkerhetsrisk
och drar ner effektiviteten i containerhanteringen.
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Fackföreningar i medvind
Försämrade relationer med Ryssland och ett kvarhållet turkiskt
fartyg med georgisk besättning i det ockuperade Abchazien. Det
var de omedelbara effekterna för Georgian Seafarers Union (GSU)
efter den ryska invasionen av Georgien 2008.
text Claes Hindenfelt/Metra Reportage foto leif hansson

b at u m i , g e o r gi e n o k tober 2 0 1 3

Uppifrån chauffören George Libladze, ITF:s
Georgieninspektör Merab Chijavadze, GSU:s
ordförande Anatoly Tchidjavadze och
kontorschefen Khatuna Kuteliya.

Otar Davitiani, andre styrman och vice ordförande i GSU med en av många pokaler i
GSUs kontor i Batumi.

s j ö b e f ä l e n n r 8 2 0 13

– Fartyget hölls kvar i staden Sukumi,
och endast genom ett samarbete mellan
ITF, Röda korset och ryska sjöfolksförbundet kunde vi få hem besättningen,
berättar Anatoly Tchidjavadze, ord
förande i GSU, när vi besöker Batumi
i oktober fem år efter invasionen.
Mellan 2008 och oktober 2012, då
partiet Georgisk Dröm vann valet som
ledde till regeringsskifte, var klimatet
kärvt för facklig verksamhet. Den ekonomiska politiken och ökande privatiseringen innebar att en del redare och
det snabbt ökande antalet bemannings
bolag inte ville acceptera GSU utan
valde att se dem som försvagade, som
en faktor som inte längre var stridbar
eller att räkna med. Samtidigt hade
det georgiska Sjöfartsverket letts av
personer utan branschkunskap om
shipping eller av juridiska aspekter av
internationellt arbete. Regeringsskiftet
för drygt ett år sedan har därför inneburit flera snabba och positiva förändringar.
– Under den antifackliga perioden
var det avgörande för oss att vara anslutna till ITF och det globala stöd det
innebär och till United Georgian Union
(motsvarande vårt LO), säger Anatoly
Tchidjavadze.
Långsam utveckling till det bättre
Trots problemen gjordes en hel del lobbyarbeten i det dolda, och arbetsmarknadslagarna har under året förbättrats
på flera punkter, bland annat med lagar
mot olagliga avskedanden samt vid
graviditeter och mammaledighet. Nu
pågår en kampanj för att teckna kollektivavtal med redare och bemanningsbolag, vilket börjar ge resultat. Sedan
fem år tillbaka har GSU kollektivavtal
med två stora bemanningsföretag. I år
har de tecknat två nya och får allt fler

förfrågningar om vad ett kollektivavtal
innebär.
– Det finns ett 30-tal bemanningsföretag för sjöfolk i Georgien. Vi förser dem
med information om ITF:s avtal och
hoppas att få teckna fler och på så sätt
få fler medlemmar i förbundet, säger
Anatoly Tchidjavadze.
Just ITF har fått en ökad roll och kraft
i Georgien sedan Merab Chijavadze
blev klar med sin grundutbildning i
London under hösten 2011 och d
 ärmed
Georgiens första ITF-inspektör, vilket
innebär att alla länder runt Svarta havet
nu har en inspektör.
Vi träffade Merab Chijavadze i Batumi
i anslutning till invasionen och bombningarna av Poti hamn 2008, och redan
då var hans mål att bli ITF-inspektör.
– Efter fyra år som kontaktperson och
ett antal utbildningar i London blev jag
till slut ITF-inspektör, vilket hela tiden
har varit mitt mål. Nu känns det väldigt
bra, arbetet är ungefär detsamma och
jag besöker drygt ett 100-tal fartyg per
år, säger Merab Chijavadze, när vi träffades i Batumi i oktober.
Välbekanta problem
Antalet anlöp till de georgiska hamnarna inklusive Supsa-terminalen har ökat.
Utanför Supsa ligger fartygen för ankar
och lastar från rörledningar som plockas upp från botten. De här fartygen är
det sällan några problem med, de som
får mest besök är de med bekvämlighetsflagg. Där kontrolleras förhållandena ombord och att besättningen får
sina löner. Och självklart besöker han
fartyg som kontaktat ITF och rapporterat om problem ombord. Under de nio
första månaderna i år har det hjälpt sjömän att få ut 200 000 dollar i innestående löner.
Under hösten 2008 startade Black
Sea-project, där alla ITF-inspektörer i
regionen medverkade, även Merab
Chijavadze.
– Vi arbetade mycket med turkiska
redare. Att få dem att vara registrerade,
ha kollektivavtal, försäkringar och att
betala ut löner till sjömännen. Nu har
alla som går i regionen regelbundet minimiavtal och projektet har lyft alla nivåer för de ombordanställda. Samtidigt
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har inspektörerna kommit varandra närmare och samarbetar mer och bättre.
Men det är inte bara i Svartahavsregionen det finns behov av en georgisk inspektör. När det blev problem på ett
fartyg i Neapel med en georgisk sjöman i besättningen kontaktades Merab,
som med hjälp av London och återkoppling till inspektören i Neapel kunde lösa problemet.
– ITF:s globala nätverk är en kraft i
sig. Vi hjälps åt över alla gränser och
har nu drygt 140 inspektörer, och med
bra relationer till hamnarbetarförbunden har vi potential att arbeta för sjömännens rättigheter, säger Merab
Chijavadze, och passar på att hälsa till
sin svenska kollega Håkan Andrén som
han träffade på grundutbildningen i
London 2011.
Lycksökare stoppas
GSU:s relationer med ITF och Georgian
Maritime Agency (GMA, motsvarande
Sjöfartsverket) är idag mycket goda.
GMA leds sedan ett år tillbaka i huvudsak av professionella människor. Många

är befarna befäl med goda kunskaper
om var problemen finns och med kapacitet att snabbt vända fel till rätt. Den
förra regeringens generösa tilldelning
av licenser för bemanningsföretag drog
många lycksökare till branschen som
anställde personer utan kvalifikationer.
Det drog ner ryktet för georgiska sjömän på den globala arbetsmarknaden
och har gjort det svårt för många att få
arbete.
– Det håller på att vända, och med
hjälp av GMA hoppas vi att georgiska
certifikat ska bli erkända under hösten.
GMA har ögonen på de här företagen,
vilket har stoppat handeln med eller
förfalskningar av certifikat. Det är fort
farande ett internationellt problem men
helt sanerat här tack vare GMA:s nya
ledning, säger Anatoly Tchidjavadze.
– Inga viktiga frågor rörande sjöfart
avhandlas utan samarbete med dem och
oss, vilket fungerar åt båda hållen. Och
det underlättar oerhört mycket att chefen för GMA själv är aktiv sjökapten med
ett stort intresse för de här frågorna.
Men det finns fortfarande mycket ar-

bete för GSU och deras sju anställda.
En rad juridiska dokument förbereds för
att få ett tvivelaktigt avtal med Turkiet
upphävt. Ett stort antal georgiska sjömän är anställda i turkiska fartyg. Genom avtalet, som den gamla regeringen undertecknat, innebär det att tvister
endast kan tas upp i en turkisk domstol.
Ett förhållande som inte ses med blida
ögon av GSU, som menar att alla georgiska medborgare ska kunna vädja om
hjälp i sitt eget hemlands rättssystem.
Drömmer om återflaggning
När jag frågar Anatoly Tchidjavadze om
GSU:s mål på kort och lång sikt behöver han ingen betänketid.
– Kortsiktigt gäller att få en bra relation till bemanningsföretagen så deras
verksamhet är i fas med vår och GMA:s,
och att återupprätta de georgiska sjömännens rykte så de kan få en större
del av den internationella arbetsmarknaden. Det långsiktiga målet är mer en
dröm. Vi vill ha hem vår egen flotta, att
alla georgiska fartyg ska segla under
Georgiens flagga. C H

Från hamnen i Batumi.
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utbildning
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Dansk kapten – en
UTrotningshotad ras
Det är en alarmerande brist på befäl i den danska h
 andelsflottan. Hos Søfartens Ledere tror man att den danske
kaptenen snart tillhör en utdöende ras. För att stärka den
högre maritima utbildningen föreslår organisationen att
det bildas ett Danmarks Maritima Universitet.
text CHRISTER KÄLLSTRÖM illustration Aake nystedt
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Under senare år har det försvunnit många
danska arbetsplatser på fartyg som seglar
under Dansk Internationalt Skibsregister
(DIS). Sedan år 2000 har andelen danskar
på DIS-fartyg minskat med drygt 20 pro
centenheter; samtidigt har antalet anställ
da på dessa fartyg ökat med 50 procent.
– Det är ett allvarligt problem och fort
sätter utvecklingen i samma takt som hit
tills blir den danska sjökaptenen en utrot
ningshotad ras, säger vd Fritz Ganzhorn i
Søfartens Ledere. Orsaken till befälsbris
ten är att det inte utbildas tillräckligt med
befäl. Det måste tas in fler studerande på
de maritima skolorna. Rederierna har
lovat att utbilda 200 däcksbefäl årligen.
Men den kvoten når man sällan. Under
vissa år är man nere på bara 70 procent.
År 2000 var 55 procent av den seglande
arbetsstyrkan i DIS dansk; tretton år sena
re har den siffran sjunkit till knappt 32
procent. Antalet danska kaptener har
under denna tid minskat med 12,5 pro
cent, medan antalet överstyrmän sjunkit
med 39,2 procent. Samtidigt har antalet
förstestyrmän fallit med 40,7 procent och
andrestyrmän med 30,1 procent.

män, som en gång i framtiden ska ta be
fälet över ett fartyg.
– Det ser riktigt mörkt ut. Om vi inte gör
något radikalt för att ändra utvecklingen,
är jag rädd för att DIS snart kommer att
vara helt utan danska befäl, menar Fritz
Ganzhorn.
Kompletterande utbildningsanstalt
För att stärka de högre, maritima utbild
ningsgrenarna och samtidigt marknads
föra sjöfartsyrket både nationellt och
internationellt föreslår Søfartens Ledere
att det skapas ett Danmarks Maritima Uni
versitet. Det ska rymma studerande från
de olika fälten inom sjöfarten: däcksbefäl,
maskinmästare, fartygsingenjörer och
shippingfolk i land.
– Avsikten är inte att de existerande
maritima skolorna ska läggas ned. På det
maritima universitet ska man kunna vida

reutbilda sig, forska, ta en bachelor eller
en doktorsgrad. Fördelen är att studeran
de från de olika maritima områdena
möts och inspirerar varandra. Det uppstår
synergieffekter, som ökar vår konkurrens
kraft internationellt. Dessutom stärker det
lärarkrafterna.
I dag finns det två maritima skolor
i Danmark för däcksbefäl, nämligen i
Marstal och Skagen. Maskinmästare ut
bildas i Frederikshamn, Århus, Fredericia,
Svendborg och Köpenhamn.
Utöver detta sker forskning i fartygsde
sign på Danmarks Tekniska Universitet.
På Copenhagen Business School har man
byggt upp en maritim institution, medan
universitetet i Odense fokuserar på mari
tim säkerhet.Vid Köpenhamns universitet
studeras sjörätt.
På ett maritimt universitet skulle man,
enligt Søfartens Ledere, kunna samla
alla de maritima områden som nu finns
spridda på olika universitet i landet.
Utbildningsminister Morten Østergaard
ställer sig dock avvisande till förslaget om
ett maritimt universitet. Han tror att det
kan leda till nedläggningar av existerande
utbildningsinstitutioner, och ”det tror jag
inte folk är så glada för ute i landet”.
Däremot är ministern inställd på att öka
intagningen på navigationsskolorna. C K

Otillräcklig rekrytering
För att kunna upprätthålla den danska
nivån i DIS är det nödvändigt att rekrytera
4,7 unga däcksbefäl varje gång en sjö
kapten slutar sin anställning.
För två år sedan fanns det 900 danska
kaptener i DIS. För att kunna hålla denna
nivå framöver ska det tillföras 450 över
styrmän, 560 förstestyrmän och 420 andre
styrmän.
I dag är läget detta: 433 påmönstrade
kaptener och 51 påmönstrade andrestyr
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säkerhetsfrågor
brister i ais-s y stemet trots varningar av uppfinnaren

Tillverkarna struntar i säkerheten
Säkerhetsföretaget Trend Micro har visat att AIS kan hackas.
Bland annat kan helt nya fartyg skapas. Håkan Lans, som
uppfann AIS, är inte förvånad. Han säger att standardiseringsorganet valde en lägre säkerhetsnivå när systemet
skulle införas. Text Agneta Olofsson illustration Aake nystedt
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Tio påhittade fartyg med kärnvapenbe
styckning närmar sig USA:s västkust. Det
utlöser en febril säkerhetsaktivitet. Samti
digt passar terrorister på att slå till, någon
helt annanstans.
Det scenariet är fullt möjligt, har säker
hetsföretaget Trend Micro visat. En forska
re lyckades få sin hund uppkopplad och
presenterad som ett lastfartyg.
Dessutom kan data som position, kurs,
last, ursprungsland, hastighet med mera
modifieras. Det betyder att pirater skulle
kunna lura fartyg att lämna sin kurs, för
att undvika kollision med ett fartyg med
påstådd kollisionskurs. Pirater skulle också
kunna ange en position som inte stämmer
på ett kapat fartyg.
Håkan www.marifond.se
Lans, som uppfann kommunika
tionstekniken STDMA som ligger till grund
för AIS, säger att han påpekade säkerhets
bristerna redan på 1990-talet, när syste
met skulle implementeras.
– Jag fick svaret ”Vi är inte intresserade
av säkerhet”, säger han.

Han anser att problemet var att när
systemet skulle standardiseras så fanns
ett stort antal kommersiella intressen
med i standardiseringsorganet, och dessa
ville ha ett enkelt och billigt system.

önskar
Öppet system
Sjöpaketet och dess
annonsörer

TÄRNTANK
SHIP MANAGEMENT
18
Donsö
www.tarntank.se

När han utvecklade systemet fanns en
rad funktioner med som sedan togs bort.
Bland annat gällde det funktionen att
verifiera identiteten på den transponder
som sände data. Håkan Lans liknar funk
tionen vid den som används när man
loggar in till sin internetbank.
Där räcker det inte med att säga vem
man är, man måste ha en dosa med ett
www.soderbergpartners.se
kort som verifierar ens identitet. När man
sänder data från en AIS-transponder är
det som att kommunicera med banken
utan att behöva använda dosa och kort.
– Funktionen fanns inlagd i systemet
men blev senare borttagen, när man stan
dardiserade. Förklaringen var att ”detta
ska vara ett öppet system, därför behövs
inte funktionen”, berättar han.
Till att börja med fanns också en funk

tion med där en fråga ställs till transpon
dern om vilken programvaruversion och
vilken version av GPS-mottagare och vil
ket serienummer den har. Detta skulle i
framtiden förhindra att gammal avlagd
utrustning cirkulerade.
– Detta togs också bort. Anledningen
var att tillverkarna inte ville visa hur
många transpondrar de hade levererat,
säger Håkan Lans.
Över huvud taget anser han att tillver
karna fick för mycket att säga till om, när
systemet implementerades.
– Jag skulle önska att användarna fick
bestämma hur det skulle se ut, säger han.
För att åtgärda bristerna i säkerhet i AIS
räcker det med att uppdatera program
varan i alla transpondrar och basstationer.
Då inför man en identifiering, så att det
inte går att tillverka en falsk transponder.
– Idag kan man stjäla en transponder
från ett fartyg och sätta på ett annat.
CODAN MARINE
Efter 11 september 2001 blev Håkan Lans
www.codanmarine.com
anlitad som konsult av nu omdiskuterade
amerikanska NSA, National Security Agen
cy, för att ta fram ett scenario om vad som
kunde ske med AIS i värsta fall. Han gjorde
det, men sedan hände ingenting.
Har väntat på att nyheten ska komma
Eftersom han avslutat sitt engagemang i
utvecklingen av AIS har han inte längre
information inifrån, men han har följt rap
porteringen om Trend Micros hackning
av systemet, och av det han sett i pressen
så stämmer Rdet
med
egen syn
EDERI
AB Thans
RANSATLANTIC
• BOXpå
32 • 471 21 SKÄRHAMN
TEL: 0304 - 67 47 00 • FAX : 0304 - 67 47 70
AIS säkerhet.
WWW. RABT. SE
– Jag har gått och funderat på när det
här skulle publiceras, säger han.
Trend Micro gick tidigt till IMO med
sina upptäckter, men IMO svarade att före
taget inte är en giltig part och att IMO där
för inte kunde ta hänsyn till informatio
nen. När det hela blev offentligt sa dock
IMO att man skulle starta diskussioner
Telefon 08-550 858 80
och behandla frågan omkring 2015.
Faxhela
08-550
809 71
Håkan Lans tillbringade
1980-talet
E-post
info@scancool.se
med att utveckla systemet och tog patent
www.scancool.se
på det, men han säger idag
att han inte
har fått en krona för sitt eget arbete. De
som tillverkar transpondrar och basstatio
ner har inte betalat licenspengar som
täcker utvecklingskostnaderna.
Nu ägnar han sig åt att försöka få ersätt
ning på rättslig väg, så att utvecklingskost
naderna kan regleras. A O
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säkerhetsfrågor
rederiet shipcrafts bereds k ap god k ä nns / bef ä lhavare döms till f ä ngelse

Shipcrafts beredskap var god
Det danska rederiet Shipcraft hade följt gällande regler
för beredskap mot kapning, fastslår Den Maritima
Haverikommissionen i Danmark. Rederiets fartyg,
Leopard, kapades den 12 januari 2011, och sex sjömän,
varav två danskar, kidnappades och hölls fångna i
838 dagar. text CHRISTER KÄLLSTRÖM
da n m a r k november 2 0 1 3

Fallet har beskrivits utförligt i två artiklar
i SB (8/2012 och 4/2013).
Av rapporten framgår det att Shipcraft
handlade i överensstämmelse med de då

gällande reglerna i Best Management
Practicies (BMP3). Haverikommissionen
har dock inte undersökt rederiets hante
ring av den utdragna gisselsituationen,
vilket heller inte var kommissionens
uppgift.

Søfartens Ledere har i skarpa ordalag
kritiserat Shipcrafts agerande under kid
nappningen, vilket resulterade i en polis
anmälan mot rederiet. Søfartens Ledere
vill nu att polisen avslutar sin efterforsk
ning och överväger om det finns grund
till att resa åtal mot de ansvariga perso
nerna i rederiet.
Även Rederiforeningen af 2010 uttryckte
sitt missnöje med rederiets hantering av
gisselsituationen och uteslöt Shipcraft
som medlem i föreningen.
Direktör Claus Bech i Shipcraft säger
att polisens misstanke mot rederiet måste
avskrivas efter Haverikommissionens
rapport. C K

en olycka kommer
sällan ensam
Grovt sjöfylleri och brott mot lagen om fartygssäkerhet.
För de gärningarna döms en befälhavare till tre månaders
fängelse. text Per Turesson
s t o ck h o l m november 2 0 1 3

Den svenska bunkertankern Zebron sål
des tidigare i år till Ghana och registrera
des provisoriskt i Togo. En besättning på
fyra man kom till Sverige för att hämta
fartyget. Men redan från början gick det
snett.
Den 18 augusti provkörde besättningen
Zebron, som låg på varv i Stockholm.
Under provturen fick Zebron, som har
ställbar propeller, plötsligt full back och
åkte in mot land.
Fartygsinspektören konstaterade då att
Zebron hade fel på rodret. Manöver från
brygga till maskinrum saknades. Därför
var fartyget inte sjövärdigt. Dessutom
fanns varken fart- eller fribordscertifikat
ombord. Alltså fick Zebron nyttjandeför
bud.
Sedan reparerade ett annat varv bland
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annat rodret, och den 18 september var
det dags för en ny provtur – utan att nytt
jandeförbudet hävts. Det slutade minst
lika galet denna gång. Efter ett par tim
mars körning i Trälhavet gick Zebron åter
igen plötsligt back och grundstötte.
Sjöpolisen gick ombord och mötte en
lindrigt nykter kapten. Blodprov några
timmar senare visade 1,56 promille.
Skyllde på andra och eftersupning
Befälhavaren är spanjor och saknar
anknytning till Sverige. Det fanns risk att
han skulle lämna Sverige före rättegång
en. Därför häktades han.
Befälhavaren nekar till brott. När han
gick ut på testturen trodde han att alla
reparationer var gjorda och att han hade
fått certifikaten. Och det var andra i be
sättningen som framförde fartyget, även
om han själv stod på bryggan. Promillen

förklarar han med ett par sängfösare kväl
len före samt kanske även eftersupning.
Har alltid högsta ansvaret
De argumenten biter inte alls på tingsrät
ten, som konstaterar att ”en befälhavare
på bryggan har det högsta ansvaret för att
fartyget framförs på ett sjösäkert sätt”.
Att han druckit efter grundstötningen
tror tingsrätten inte på, eftersom alkohol
proverna, först urin och sedan blod, visa
de fallande och inte stigande värden.
Nyttjandeförbudet låg kvar, och certi
fikaten saknades fortfarande. Därför bor
de befälhavaren ha förstått att han inte
fick ge sig ut på provturen, påpekar tings
rätten.
Befälhavaren döms för grovt sjöfylleri
och brott mot fartygssäkerhetslagen till
tre månaders fängelse.
Nu ligger Zebron åter på varv med fort
satt nyttjandeförbud och har inte ens
kunnat lämna svenskt register, eftersom
pantbrev kommit på villovägar.
Domen har vunnit laga kraft. P T

s j ö b e f ä l e n n r 8 2 0 13

Nu söker vi sommarpersonal till följande
tjänster:
Befälhavare
Motorman/Matros
Till distrikt:
Stockholm
Södra Roslagen
Norra Roslagen
Mellansverige
Läs mer om våra lediga tjänster
www.trafikverket.se/jobb

utbildning inför examinering
praktisk kylteknik för maskinbefäl

KYLUTBILDNINGEN I GÖTEBORG AB
AV INCERT GODKÄNT EXAMINATIONSCENTRA
Praktisk kylteknik
Dagens skärpta miljökrav på hantering av
typen HFC köldmedier innebär ett markant
ökat ansvar på ombordanställd personal.
Därmed ökar kraven på kunskaper inom
praktiskt handhavande, avancerad kylteknologi samt kraven på energibesparing och
optimering.
Praktisk kylteknik för maskinbefäl
omfattar fem dagars kylutbildning. Utbildningen baseras på praktiska övningar på
en avancerad nivå. Man inriktar sig på
de vanligast förekommande kylarbetena
ombord, t.ex. på kyl/frysanläggningar,
luftkonditionering o.s.v.
Kurs & Tider
Praktisk kylteknik

s j ö b e f ä l e n n r 8 2 0 13

Nyexaminering
Enligt miljökrav ifrån köldmedieförordningen SFS 2007:846 och F-gasförordningen
skall all ombordanställd personal som
utför arbete på kylaggregat ombord ha
certifierad kompetens.
Utbildning inför nyexaminering omfattar
tre dagar, två dagar teori (F-gasförordning/köldmedieförordning) och en dag för
praktiskt och teoretiskt prov.
Certifikat Kategori 1 är högsta certifikat (omfattar alla typer av aggregat och
fyllnadsmängder).

Kurs & Tider
År 2014
Vecka Nyexaminering
4, 8, 12, 15, 20, 24 Kategori 1

Omexaminering
Omexaminering skall ske vart femte år och
utbildningen är på två dagar och omfattar
köldmedieförordningen SFS 2007:846 och Fgasförordningen.
Kurs & Tider
Omexaminering
Kategori 1

År 2014
Vecka
5, 9, 13, 17, 21, 25

Plats:
Kylutbildningen Göteborg AB
Södra Hildedalsgatan 6
417 05 Göteborg

Kursledare:
År 2014
Vecka Kent Lembratt/Anders Lembratt
5, 9, 13, 16, 21, 25 Kursanmälan: Ann-Marie Johansson
e-mail: ann-marie@kylservice.nu
Tfn: 031-47 26 36, Fax 031-47 26 23
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Edvin Abuefta,
matros i Fidelio.

Bra säkerhet blir bättre

Med en ny, enkel och tydlig modell för riskanalyser ut
vecklar Wallenius det systematiska arbetsmiljöarbete
(SAM) i sina fartyg. Befäl och manskap gör tillsammans
riskanalyser som blir tillgängliga för alla skyddsombud
och fartyg via rederiets intranät.
text Claes Hindenfelt/Metra Reportage foto patrik bergenstav

m a l m ö o k tober 2 0 1 3

Den nya modellen för SAM togs i bruk i
samtliga 30 fartyg under hösten och berör
sammanlagt 1 200 ombordanställda. Pro
jektet startade under våren 2011 och har
drivits av avdelningen Risk Management,
där Ida-Maria Larsson medverkat i utform
ningen av modellen.
– Modellen underlättar att göra bättre
bedömningar och riskanalyser med
besättningarnas hjälp. Istället för papper
och pärmar är den digitaliserad med för
slag på hur risker undersöks systematiskt.
Att fartygen kan se varandras analyser
kan uppmuntra att göra bra analyser,
säger Ida-Maria Larsson.
Alla riskanalyser sparas och planeras att
finnas tillgängliga på intranätet i ett sök
bart och användarvänligt bibliotek efter
årsskiftet. En utmaning är att visa nyttan
av den nya modellen.
– Det är viktigt att alla anställda inser att
just deras tankar och idéer om förbätt
ringar kan vara till gagn för andra så att vi
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tillsammans kan förebygga olyckor och
skador, säger Peter Jodin, DP på Wallenius
Marine.
En strålande dag i slutet av oktober, med
19 graders värme, besöker Sjöbefälen
Fidelio som lossar i Malmö hamn. Dels till
uppställningsplatsen, dels direkt ombord i
ett annat fartyg som ligger strax för om.
Torsten Bengtsson är befälhavare på
Fidelio sedan 2009. Han ser positivt på ini
tiativet och har redan märkt av en höjning
av det allmänna säkerhetstänket ombord.
Samtidigt ser han en risk med stora
mängder data, om inte analyserna tas om
hand på ett bra sätt.
– Vi använder analysmallen vid jobb
som inte gjorts på ett tag, eller vid helt nya
jobb ombord, och det kommer ofta fram
saker man glömt eller helt nya tankar om
en arbetsuppgift. Det höjer medvetande
graden om riskerna vilket är positivt, säger
Torsten Bengtsson.
– Vi har generellt väldigt få incidenter
och skador. När vi har något att rapporte
ra är det för att det oftast hänt något, och

då vill man gärna hitta orsaken för att
kunna förebygga.
Riskanalysen görs med hjälp av två
parametrar, sannolikhet och konsekvens.
De får var sin siffra mellan 1 och 5 som
multipliceras med varandra. Överstiger
produkten fyra ska inte jobbet utföras
utan kompletterande skyddsåtgärder, som
kan variera från fall till fall eftersom
modellen används såväl på däck som i
maskin och i byssan. Exempel: Höghöjds
jobb i lugnt väder, sannolikheten att något
gå fel = 4, konsekvens = 5, 4 x 5 = 20.
Åtgärd: sele. Sannolikheten att något går
fel kvarstår, alltså en 4:a. Konsekvensen
går dock ner till 1, att hänga i en sele är
inte så farligt. 4 x 1 = 4, det är alltså okay
att göra jobbet.
I begreppet kompletterande åtgärder
ligger även utökad information för de
uppgifter som inte kan avhjälpas med
utrustning eller andra skyddsåtgärder.
Digitalt bibliotek behövs
– Modellen med sannolikhet och konse
kvens är bra och en analys går snabbt att
göra. När vi får mer erfarenhet kan analy
serna eventuellt användas som stöd för
att ändra rutiner i arbetet om det behövs,
säger Torsten Bengtsson.
– Men det finns en risk, när alla fartyg
gör analyser och rapporterar om samma
jobb. Då kan det till slut blir enorma
mängder data som inte går att tränga ige
nom. En vinst är att få kunskap om något

s j ö b e f ä l e n n r 8 2 0 13

vi inte tänkt på, men då bör en samlad 
riskanalys göras från alla fartygs analyser
i ett dokument om just det jobbet. Sådan
information i ett digitalt bibliotek kan få
stor nytta för befäl och manskap.
Längst förut bland förtöjningslinor och
ankarspel träffar vi överstyrman Lennart
Green och matrosen Edvin Abuefta.
Lennart Green menar att bara genom att
alla tänker till lite extra höjs säkerhets
nivån i arbetet vilket är en vinst.
Edvin Abuefta har varit i Wallenius i tio
år och i Fidelio sedan 2008. Hans fru och
två söner 8 och 13 år gamla bor strax
utanför Manilla.
– Det är ett nytt sätt att arbeta som ger
en enkel och bra indikation på riskerna
med ett jobb.Vi har redan ett bra säker
hetstänkande med väldigt få olyckor och
går igenom alla jobb tillsammans innan
vi sätter igång, speciellt vid höghöjdsjobb
och andra riskfyllda arbetsuppgifter. Med
det här sättet får vi en snabb uppfattning
om riskerna och kan planera för att mini
mera dem.
Uppfyllde MLC:s krav
SAM krävde en genomgång av arbetsmil
jön generellt, och även incidentrapporter
na har utvecklats och utökats med en
undersökningsdel för att ta reda på anled
ningen till en incident.
I anslutning till att Maritime Labour
Convention trädde i kraft i augusti 2013
gjordes en ytterligare genomgång av SAM.
Rederiet tog det säkra före det osäkra,
men eftersom svensk lagstiftning täcker
in MLC behövdes inga ändringar göras i
SAM-manualen.
I maskinrummet på Fidelio pågår en
kannhalning av fyrans cylinder. Med två
dygn i Malmö passade det bra att göra
den utan att behöva stressa.
– Om det kniper kan vi göra det på 12
timmar, så nu är det betydligt lugnare.Vi
har precis släppt ner den nya kolven och
anslutit kolvfoten i vevaxeln, säger Fredrik
Karlsson, som gör sin första resa som
förste fartygsingenjör.
Till sin hjälp har han Emmelie Johnsson,
motorelev från utbildningen i Kalmar, som
kryper in i vevhuset och donar. Det är rent
och snyggt i maskin men dånar ordentligt
trots att det bara är hjälpkärran som går.
– Jag har läst om det nya säkerhetsarbe
tet men har inte hunnit komma in i det
ännu.Vi gick igenom arbetet med kann
halningen innan vi började, men inte efter
den nya modellen, säger Fredrik Karlsson.
I byssan är det relativt lugnt vid tretiden
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Torsten Bengsson, befälhavare i Fidelio.

Emmelie Johnsson, motorelev i Fidelio.

Fredrik Karlsson, 1e fartygsingenjör i Fidelio.

Mikael Silfer, kockstewart i Fidelio.

en tisdag eftermiddag vid kaj. Det börjar
bli dags att förbereda middagen, som är
en födelsedagsmiddag och innebär något
extra gott på tallrikarna. Här basar kock
stewart Mikael Silfer, som med sina snart
37 år i rederiet, varav de tre sista i Fidelio,
har både rutin och koll.
– Njae, några riskanalyser gör jag inte i
det dagliga arbetet. De ligger i min egen
erfarenhetsbank, men visst är det extra
skärpning i vissa lägen som när det går
svår sjö. Det finns många vassa ytor i ett
kök, stekhällar och fritösen är heta, och
golvet kan vara väldigt halt, säger Mikael
Silfer.

kända riskfaktorer. Bland annat är alla
plåtar till arbetsborden bockade inåt så
det inte finns några vassa kanter att skära
fingrarna på. Men även om byssan levere
ras i funktionsdugligt skick från varvet
finns det alltid anpassningar att göra.
– Vi har höjt kanten på stekbordet för
att undvika spill när vi tömmer det och
bytt underlag i två kylar för att få ett mer
halkfritt golv, och vill gärna byta i frys
rummet också, säger Mikael Silfer.
Även om SAM inte är i fullt bruk i bys
san ligger analyserna klara i Mikael Silfers
huvud.
Det är dags att lämna Fidelio, lossning
en till det andra fartyget är klar, vi ser att
det redan är på väg ut ur hamninloppet.
Mikael Silfer går igång med födelsedags
middagen, fläsknoisette med choronsås,
pommes frites och tårta. Hur många ljus
det blev i den fick vi aldrig reda på. C H

Riskfaktorer i byssan
Utifrån sin långa erfarenhet har han och
Elisabeth Fahlström, som avlöser Mikael,
varit med och utformat köket i Fidelio
och hennes systerfartyg för att minimera
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båt och museum?
hjo men visst!
Ångbåten S/S Trafik Hjo har utsetts till Årets Arbetslivsmuseum med motiveringen att ”den är en unik spillra av
en svunnen transporthistoria, som hade stor betydelse för
landets utveckling”. Därmed har den svenska m
 useivärlden
visat att sjöfarten hade en central roll när det svenska
industrisamhället skapades. text Curt Isaksson
h j o november 2 0 1 3

Sedan slutet av 70-talet har S/S Trafik Hjo
regelbundet gått i passagerartrafik över
Vättern, lockat passagerare från hela Sve
rige och hjälpt till att göra den idylliska
trästaden Hjo till ett uppskattat turistmål.
Med hjälp av tiotusentals inkomstfria
arbetstimmar har ångbåten restaurerats.
Anders Svensson är veteran i fartygets
ideella förening och har varit med på

resan sedan början av 1970-talet. Hur
mycket arbete har han lagt ner på att
hålla ångbåten i sjödugligt skick?
– Svårt att säga. Min hustru tycker i alla
fall att det är alldeles för mycket, förklarar
kassören i Sällskapet S/S Trafiks Vänner.
Skepparen Lars Hessle började köra S/S Trafik
Hjo på Vättern i slutet av 1970-talet och gjorde
sin sista resa som kapten 2011. Foto Göran
Magnusson.

Ångfartyget S/S Trafik Hjo har utsetts till Årets
Arbetslivsmuseum av en jury som representerar
Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas
Samarbetsråd, Statens försvarshistoriska
museer, Statens maritima museer
och Trafikverkets museer.
Foto Torsten Nilsson,
Arbetets museum.
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Fartyget sjösattes redan 1892. Samma
maskin och ångpanna är i dag i tjänst
som i slutet av 1800-talet. Beställningen
gjordes till Bergsunds Mekaniska Verkstad
i Stockholm, och redan ett knappt halvår
efter att kontrakt skrivits sjösattes ångfar
tyget. Originalhandlingar visar att det i
båtens inredning bland annat fanns spott
lådor, salongsur, dörrskyltar av emalj, ”ett
Waterdass 1sta klass” och rökhytt och kon
versationssalong.

skrotas. En grupp entusiaster bildade en
förening, köpte fartyget och rustade upp
det.
– Ständigt krävs nya satsningar. För ett
par år sedan satte vi in ett vattentätt skott
och därefter har vi lagt om ett däck. Dessa
båda förbättringar har kostat närmare en
miljon kronor. Ombord finns det plats för
150 passagerare, och sommarturerna mel
lan Hjo och Visingsö ger nödvändiga
inkomster, berättar Anders Svensson.

Trångt för besättningen
S/S Trafik Hjo gick över Vättern mellan
Hjo och Hästholmen i Östergötland i
början av 1900-talet. De besättningsmän
som var något överviktiga kunde endast
med stort besvär pressa sig in i sina hytter,
som bara var någon kvadratmeter stora.
Eldaren tvingades övernatta på en brits i
maskinrummet.
Det var strängeligen förbjudet för be
sättningen att rasta i någon av passagerar
nas salonger. De tvingades äta sin mat på
mellandäck bredvid de hästar, kor och
svin som fraktades mellan gårdarna i
Öster- och Västergötland.
Trots att ångfartyget utnyttjades flitigt
för gods- och passagerartrafik var det
ändå ofta svårt att få verksamheten att gå
ihop ekonomiskt. Detta är en förklaring
till att S/S Trafik Hjo har förändrats så lite
sedan jungfruturen 1892. Redarna hade
helt enkelt inte råd att modernisera och
bygga om.
I början av 1960-talet förvandlades far
tyget till ett café, som låg för ankar i ham
nen i Hjo. I början av 1970-talet var risken
överhängande att S/S Trafik Hjo skulle

Ovanlig företeelse
S/S Trafik Hjo är ett av Sveriges cirka
1 400 arbetslivsmuseer. Tidigare har ett
järnbruk, en gruva och en järnväg utsetts
till Årets Arbetslivsmuseum.
– Det finns en betydande ”wow-faktor” i
detta flytande museum. Det är häftigt att
se hur kolröken stiger upp från skorste
nen och att lyssna på maskinen som går
så tyst och som drivit fartyget under 1800-,
1900- och 2000-talen, framhåller Torsten
Nilsson, som är intendent på Arbetets
museum i Norrköping.
Han betonar att alla dessa arbetslivsmu
seer har stor betydelse för att sprida infor
mation om hur Sverige industrialiserades.
– De etablerade statliga museerna har
fullt upp med att berätta om bondekultu
ren. De ideellt drivna svenska arbetslivs
museerna är ovanliga i ett internationellt
perspektiv. I Norge är det exempelvis sta
ten som bestämt vad som ska dokumen
teras, säger Torsten Nilsson. C I
Källa Ångaren Trafik af Hjo: en hundraårig
trotjänares berättelse. Claes-Göran Wetterholm,
1992.

Otto Granath var kapten på S/S Trafik Hjo på
1950-talet. Här har han tecknats av Dagens
Nyheters illustratör Björn Berg.

Stiftelse

med Sjöfarts
och
Katarina Sjö

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
med Sjöfartshotellet och Katarina Sjöfartsklubb

Erbjuder bra och billigt boende samt en mötesplats för sjöfolk
Vill du veta mer, ring eller kom och besök oss. Du är alltid välkommen! Telefon 08-640 94 96
E-mail katarina.sjofartsklubb@telia.com - www.katarinasjofartsklubb.com
Du hittar oss även på facebook.com/Katarina.Sjofartsklubb
Besöksadress Glasbruksgatan 2, Porten ovanför Sjöfartshotellets entré - Hotellbokning 08-517 349 80
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Yetro, kapten på utflyktsbåten Sea Safari 9.
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billig öl på bali
– På Balis sjömansklubb i Sanur kan ni köpa Indonesiens
billigaste öl. Det rådet från det indonesiska sjöfacket KPI:s
ordförande Hanafi Rustandi gjorde att det kändes rätt att
sätta kurs på Bali, ön som under många år varit ett paradis
för turister från hela världen. text och foto worldreport
b a l i o k tober 2 0 1 2

Och visst visade sig ölen vara billig på
den fackligt drivna sjömansklubben, som
sedan år 2003 ligger på turistorten Sanurs
huvudgata. Men sjömansklubben är också
centrum för Balis närmare 14 000 aktiva
sjömän och för välfärdsfrågor för sjöfolk
och fiskare i Stilla Havsregionen.
Regionkontoret för sjöfolkets internatio
nella välfärdsorganisation ICSW (Interna
tional Committee on Seafarers’ Welfare)
är närmaste granne med klubben, och
både KPI och Norsk Sjömansforbund (!)
har lokalkontor här.
Spindel i nätet är Nyoman Budiasa, som
både förestår sjömansklubben, är KPI:s
lokalombudsman och regional samord
nare för ICSW. Som om inte det vore nog
är han också redaktör för informationstid
ningen ”Dewata Spirit”, som både inne
håller turistinformation om Bali och artik
lar om situationen för balinesiskt sjöfolk.
– Vilket visitkort vill ni ha, säger Budiasa
leende när han möter oss på klubben.
Han berättar att sjömansklubben funge
rar som en samlingspunkt för sjöfolk,
både från Indonesien och övriga världen.
Ett antal sjömän från västvärlden bor i
Sanur och besöker ofta klubben.
– Alla, inte minst skandinaviska sjömän
är välkomna till oss, förklarar Budiasa.
Idag kommer förutom från Indonesien
och Filippinerna en majoritet av besök
arna till klubben från Australien. Det är
knappast konstigt, då australiensiska
turister är den klart största besöksgruppen
till Bali.
Främst facklig ombudsman
Under samtalet med Budiasa visar det sig
snart att hans fackliga ombudsmanna
jobb och aktiviteter inom ramen för ICSW
är det som dominerar hans vardag. På sjö
mansklubben finns det anställd personal
som sköter den dagliga verksamheten.
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Budiasa har själv en bakgrund till sjöss
och seglade i tio år, bland annat som ser
vitör och senare som hovmästare på stora
kryssningsfartyg, ofta för norska rederier.
Vid KPI:s kongress år 2000 valdes han till
ombudsman för Balidistriktet.
– En stor del av Balis 14 000 sjömän seg
lar i kryssningstrafiken eller på utländska
båtar, lastfartyg och tanker. Av de 14 000 är
6 000 medlemmar i KPI. Sjöfart och fiske
har spelat en stor roll på Bali långt innan
turismen tog fart.
Varje år genomför KPI på sjömanscent
ret utbildningsseminarier för balinesiskt
sjöfolk, som arbetar inom kryssningstrafi
ken. Sjöfolkets dag uppmärksammas ock
så årligen.
– Vi brukar genomföra kryssningsutbild
ningarna i samarbete med Norsk Sjö
mansforbund, säger Budiasa.
Utbildning om hiv/aids
Ännu en fråga som KPI på Bali, tillsam
mans med ICSW, aktivt arbetar med är att
genomföra utbildningar för sjöfolk och
fiskare på ön kring hiv/aids.
Under senare år har hiv/aids blivit ett
allt större problem, och nyligen fanns det
enligt officiell statistik 7 000 balineser
som var hiv-positiva av öns totalt 2,3 mil
joner invånare.
– Vårt utbildningsprogram för att öka
medvetenheten kring hiv/aids kommer i
första hand att pågå i fem år, berättar
Budiasa.Vi vet att sjöfolk och fiskare är en
stor riskgrupp, och därför är det viktigt att
nå ut med information, både att genom
föra seminarier och med uppsökande
verksamhet. I containerhamnen Benoa
i Sanur har vi ett drop in center med ut
bildad personal, som kan ge råd och stöd
till sjöfolk som kommer dit.
Under vårt samtal har läkaren Ignatius
Sonny Wyarso, som är chef för ett statligt
sjukhus i Balis huvudstad Denpasar,
anslutit. Han har kommit till sjömans

Budiasa ombudsman KPI Bali och föreståndare
för sjömansklubben i Sanur.

Läkaren Sonny Wyarso arbetarbland annat i
KPI:s projekt för att informera om hiv/aids.

centret för att ha ett möte med Budiasa
kring hiv/aids-projektet.
Wyarso bekräftar att antalet hiv-positiva
på Bali de senaste åren har ökat stadigt
och att andelen procentuellt är en av de
högsta i hela Indonesien.
– Eftersom sjöfolk och transportarbetare
är en stor riskgrupp är det viktigt att nå ut
med information och aktivt besöka fartyg,
anser Wyarso.
– Kunskap är a och o för att öka förstå
elsen kring problematiken. Jag ser det
som en stor fördel att det är sjöfacket KPI
som driver utbildningsprojektet. För oss
inom den offentliga sjukvården är det
självklart att delta som samarbetspartner.
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Muralmålning sjömanscentret Bali.

Enligt Sonny Wyarso är Bali fortfarande
i mycket ett traditionellt samhälle och
därför finns det ett stigma kring hiv/aids.
– Därför är det vanligt med okunskap
och rädsla kring hiv/aids, även om det har
blivit bättre. De fem-sex större seminarier
som KPI genomför varje år tillsammans
med oss har varit betydelsefulla för sjö
folk och inte minst för deras familjer.
Balis största hamn
Efter att mötet på sjömansklubben är
klart kör Budiasa oss i välfärdscentrets
bil, självklart donerad av ITF, till Benoas
hamn. Hamnen är den största på Bali, och
det är vanligt att både containerfartyg
och kryssningsbåtar ligger inne.
In i hamnområdet eskorteras vi av flera
säkerhetsvakter som verkar något nervösa.
Orsaken visar sig vara att det är besök av
marina fartyg från Singapore. En stor del
av hamnområdet är därför avstängt.
Utflyktsbåten Sea Safari 9 ligger ändå
inne, och ombord finns den 42-åriga kap
tenen I M Yetro.
Kaptenen berättar att Sea Safari 9 har
en besättning på 21 man och är speciali
serad på kvällskryssningar med turister.
Båten levererades för åtta år sedan. Bola
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get har fem systerbåtar runt om i Indone
sien, som samtliga kan ta 200 passagerare.
Befälet ombord består utöver Yetro av
tekniske chefen, förste och andre styrman.
Dessutom är det fyra matroser. Övriga i
besättningen är cateringpersonal.
– Jag brukar alternera mellan båtarna,
säger Yetro som gått på sjömanshögskola
i fyra år. Därefter var han kadett i ett år
innan han fick sitt certifikat. Hans hemort
där familjen, hustrun och två barn 15 och
19 år gamla, bor är Surabaya.
– När jag seglar ut från Bali är jag myck
et långt borta från min familj. Normalt
brukar jag träffa dem två gånger om året.
Att Yetro gick till sjöss var naturligt. Hans
far var sjöman, och alla hans fem bröder
seglar.
– Vi är verkligen en sjömanssläkt. Min
15-åriga son talar redan om att han vill gå
till sjöss medan min dotter har andra
yrkesplaner. Själv kan jag inte tänka mig
att jobba iland även om du som sjöman
nästan aldrig är ledig. Båtarna är i bra
skick, och självklart har jag min egen hytt.
Yetro har en månadslön som ligger på
mellan 10-15 miljoner rupiah (ungefär
7 700 till 11 500 svenska kronor) med en
lönemässig topp under högsäsongsmåna
derna.
– Lönen är hyfsad även om jag inte hade
något emot ännu bättre betalt, menar
kapten Yetro.
Facklig konkurrens
När Budiasa frågar om han är med i fack
et svarar han ja. Men det visar sig att Yetro
är medlem i turist- och hotellfacket och
inte i KPI.
– Jag och övrigt befäl skulle vilja vara
med i KPI, eftersom det känns naturligare
för oss, men turistfacket accepterar visst
inte det, förklarar Yetro.
Budiasa antecknar och lovar att kontak
ta hotellfacket och återkomma. Det visar
sig dessutom att Yetro nyligen deltagit i en
av hiv/aids-utbildningarna på sjömans
centret i Sanur.
– Den typen av utbildning är otroligt
viktig för oss sjömän, understryker Yetro.
Hiv-seminariet var både nyttigt och läro
rikt. Sjömanscentret och sjömansklubben
i Sanur kommer jag definitivt att besöka
fler gånger.
Mörkret kommer snabbt på Bali, och
det är snart dags för Sea Safari 9 att ta
ombord gäster för kvällens middagskryss
ning. Men för Budiasa är arbetsdagen
långt ifrån slut. Närmast ska han tillbaka
till sjömansklubben för att inspektera att

Logga Norsk Sjömansforbund på sjömans
centret Bali.

allt är klart och förberett för nästa dags
frågesport, eller quiz.
Quiz-eftermiddagarna på söndagarna
brukar locka mycket folk till klubben, och
just den här söndagen är inget undantag.
Vid varje bord sitter folk, nästan uteslutan
de sjömän och expats och försöker över
en öl klura ut svaren på frågorna.
– Skriv att sjömansklubben i Sanur är en
av de trevligaste i världen, för det är den,
säger den sydafrikanska sjömannen Gide
on Fourie. Han är turist på Bali under
några lediga veckor. Runt omkring vid
borden möts Gideons utrop av instäm
mande nickar, även om koncentrationen
samtidigt är stor. För det gäller så klart
denna dag att få så många rätta svar som
möjligt för att kanske vinna fina priser.
Ölpriset till slut, hur högt är då det på
klubben. 30 000 rupiah (23 svenska kro
nor)för en stor öl på 65 centiliter berättar
servitören Ketut. På Bali är det ett klart
konkurrensmässigt pris men kanske ändå
inte riktigt Indonesiens billigaste öl. WR

Den sydafrikanska sjömannen Gideon
uppskattar sjömansklubben i Sanur.
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Quizdags i sjömanscentret – frågesport, som
brukar locka många deltagare.
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Sjöbefälsföreningen erbjuder våra medlemmar att hyra föreningens fritidshus
i Idre Fjäll, Sälenfjällen, Tegefjäll eller Torrevieja i Spanien.

Tegefjäll

sälen

Huset ligger mitt emellan Åre och Duved, har
två lägenheter med plats för 8 personer i varje.
I Tegefjäll finns fem liftar och fem preparerade
nedfarter. Systemet är ihopbyggt med Duveds
liftsystem.

Vecka
1–16
17– 49
50–52

Pris
5 000 kr
2 000 kr
5 000 kr

Torrevieja
Fritidshuset ligger 5 mil söder om
Alicante, har två lägenheter – den
övre i två etage med plats för
6 personer och den undre med
plats för 4 personer. Till Alicantes
internationella flygplats kan man ta
sig med reguljär- eller charterflyg.

Vecka
1– 16
17–49
50– 52

Pris
2 500 kr
1 000 kr
2 500 kr

Vån B
3 500 kr
2 000 kr
3 500 kr

Vån A
5 000 kr
3 000 kr
5 000 kr

idre
Säsong
Låg
Hög*

*15 april-30 sep
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Huset är i två plan med två sovrum plus inrett loft
med dubbelsäng, allrum, kök med matplats och
fullständig utrustning, storstuga, altan i söder,
två WC, dusch och bastu. Huset är fullt möblerat,
och sängutrustning (ej sänglinne och handdukar)
finns för åtta personer.

Övervåning
2 500 kr
4 000 kr

Undervåning
2 200 kr
3 500 kr

Huset har två stora lägenheter med
fullt möblemang, sängutrustning, två
WC, dusch och bastu. Sängutrymme
finns för sex–åtta personer i den ena
lägenheten (våning B) och åtta–tolv
personer i den andra (våning A).
Sänglinne och handdukar medföres
av den som hyr huset.

Vecka
1– 16
17–49
50– 52
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För bokning och upplysningar om fritidshusen och lägenheten i Stockholm, kontakta Rocio
Arevalo Perez via e-post: sbf.stugor@ledarna.se. För fjällstugorna lottas veckorna 50–52
och 1–16, sista anmälningsdatum 15/9. För huset i Torrevieja lottas veckorna 16–40, sista
anmälningsdatum 31/1.
stockholm, hägersten
I en av Sjöbefälsföreningen ägd fastighet på Kamrerarvägen 10–12
i Hägersten i sydvästra Stockholm finns en lägenhet inredd och
möblerad för korttidsuthyrning. Totalt finns fem sängplatser.
Kompletta sängkläder plus två handdukar per person ingår men
debiteras med 75 kr per person (100 kr om ingen är medlem).
Rabatt
500 kr
300 kr
1 200 kr

Weekend 2 nätter
Dygn söndag–torsdag
Vecka max 7 nätter

Ej rabatt
750 kr
500 kr
2 000 kr

Rabatten erhålles om minst en hyresgäst är medlem.

Planerar du att arbeta utomlands?
Rådgör alltid med Sjöbefälsföreningen!

Frågor om arbetslöshet?
Akademikernas a-kassa (AEA) 08-412 33 00
Telefontid mån–tors 9–16, fre 13–16
Ledarnas a-kassa 0200-87 12 12
Telefontid mån–fre 9–11
Talsvar dygnet runt på 08-441 37 82

Ska du söka inträde, byta arbetsgivare, studera, påbörja
eller avsluta annan tjänstledighet, byta medlemsform
– kontakta Rebecka Fransson, 08-598 99 095 eller använd
blanketten på sidan 39.

Allmän e-postadress: sbf@ledarna.se
Den adressen kan användas av alla som vill kontakta någon
på kansliet, oavsett ärende, alltifrån medlemmar som söker en
ombudsman till prenumeranter som ändrat adress. (Observera
dock specialadressen för stug-och lägenhetshyrning längst upp
på denna sida.) Sådan post läses samma dag eller nästkomman
de vardag och vidarebefordras till berörd handläggare.

Vill du komma med på sändlistan
för föreningens nyhetsbrev och annan information? Skicka din
egen e-postadress till sbf@ledarna.se och meddela detta! Med
lemmar i Ledarna får det automatiskt, om e-postadressen finns i
medlemsregistret. Om inte: Logga in dig på www.ledarna.se och
lägg in e-postadressen. Korrigera ev. felaktigheter också!
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Sjöbefälsföreningen
förening inom Ledarna

Sjöbefälsföreningen – O

Verkställande direktör
Martin Lindeblad
– 08-598 99 632
Vice verkställande direktör
Hans-Dieter Grahl

Verkställande direktör
Hans-Dieter Grahl
– 08-598 99 478
Vice verkställande direktör
Martin Lindeblad

Ombudsmän i Stockholm
Mikael Huss – 08-598 99 109
Mats Johansson – 08-598 99 092
Leif Palm – 08-598 99 108
Lennart Runnegård Jonsson
– 08-598 99 143
Johanna Briding – 08-598 99 583
Ombudsman i Göteborg
Johan Marzelius – 031-12 80 50
08-598 99 097
Informationschef
Marie Halvdanson – 08-598 99 288

Ekonomi
Inga Bergenmalm – 08-598 99 149
Mariette Grankull – 08-598 99 030
Sherly Joseph – 08-598 99 031
Madelaine Edlund – 08-598 99 605 (tjl)
Elaine Estrela Moura – 08-598 99 061

Medlemsservice & Administration
Rebecka Fransson – 08-598 99 095
Rocio Arevalo Perez – 08-598 99 090
Human Resources
Charlotte Lindberg – 08-598 99 111
Margaretha Norling – 08-598 99 161
Minde Wistedt – 08-598 99 676

Expeditionen i Stockholm
Box 12100, 102 23 Stockholm
Besöksadress S:t Eriksgatan 26
Telefon 08-598 99 085
Telefax 08-651 08 48
E-post sbf@ledarna.se
Internetadress
www.sjobefalsforeningen.se
Bankgiro 332-1478
Expeditionstid 8.00–16.10
Expeditionen i Göteborg
Prinsgatan 12, 3 tr
413 05 Göteborg
Telefon 031-12 80 50
Telefax 031-704 95 20
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Klubbarnas ruta

Sjökaptensring

Denna plats i tidskriften kommer i första hand att avsättas för information från SBF:s klubbar, gratisannonsering om årsmöten eller annat. Skicka in materialet till
sjobefalen@ledarna.se!

Sjöbefälsföreningen kan i samarbete med Svenskt Guldsmide AB erbjuda sjökaptensringar till ett förmånligt pris.
Ringarna finns i två olika varianter:
18 K rödguld à 7 300:- (+ postförskott)
18 K rödguld/vitguld à 7 725:- (+ postförskott)

Anmäl rederitillhörighet!
I Ledarnas medlemsregister, där alla SBF:s aktiva medlemmar står med, finns en uppgift ”Företag”, med aktuell arbetsgivare. Tyvärr stämmer den uppgiften långt ifrån alltid.
Som framgår indirekt av uppmaningen ”Ska du…” på föregående sida får kansliet inte med automatik reda på om en
medlem bytt arbetsgivare. Detta måste medlemmen själv se
till. Förutom kontaktpersonen Rebecka Fransson eller blanketten på s 35 kan medlemmen själv logga in sig i medlemsregistret via Ledarnas hemsida och ändra detta. Kansliet är
naturligtvis behjälpligt med hur man gör, men även Ledarnas
växelpersonal på 08-598 99 000 är hjälpsamma med detta.
Klubbildning
Ovannämnda om medlemmens arbetsgivare är viktigt bland
annat vid lokala medlemsutskick. I Eckerölinjen finns en
interimstyrelse, som vill bli godkänd i medlemsomröstning,
och i Tarbit Shipping finns intresse att bilda klubb. Men för
att utskick ska nå alla berörda medlemmar, måste givetvis
uppgiften om arbetsgivare vara uppdaterad.

Kortsiktig besparing
Oron över den brittiska regeringens besparingar på sjösäkerhetsområdet har spritt sig även till underhuset, Storbritanniens riksdag. Bland annat har regeringen för att spara 32,5
miljoner pund (347 miljoner kronor) sagt upp ett kontrakt
med bogserfartyg vid nödsituationer (ETV). Flera ledamöter
påpekade för sjöfartsminister Stephen Hammond (kons) att
en enda fartygsolycka kan radera ut hela besparingen.
Underhusets transportkommittés ordförande Louise Ellman
(lab) uttryckte också stor oro över besparingarna i kustbevakningen, som medfört sämre arbetsmiljö för personalen på
grund av underbemanning. (telegraph)

Margareta & Rickard
Zedelers fond
Fondens ändamål är att utdela understöd till änkor efter
sjökaptener och styrmän, som är i behov därav, och vars
män varit medlemmar i föreningen.
Ansökningsblankett kan laddas ner från hemsidan eller
beställas från Sjöbefälsföreningens kansli.
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I priserna ingår moms, valfri gravyr och ett snyggt etui.
Svenskt Guldsmide levererar en exklusiv ring av högsta
kvalitet, utförande och finish. Som en extra köptrygghet
lämnas ett års kvalitetsgaranti mot eventuella fabrikationsfel, räknat från leveransdagen.
För ytterligare information och beställning kontakta
Rocio Arevalo Perez, Sjöbefälsföreningen,
tel 08-598 99 090, e-post sbf@ledarna.se.

Sjöingenjörsring
och sjökaptensring
Sjöbefälsföreningen kan i samarbete med AB Sporrong
erbjuda ringar av högsta guldsmedskvalitet:
 Sjökaptensringen, bredd 6 mm, 18 K rödguld à 5 796: Sjöingenjörsringen, bredd 5 mm, 18 K guld à 4 840:I priserna ingår moms, valfri gravyr och etui. Frakt/porto
tillkommer.
Ringarna levereras inom fem veckor efter beställning.
För ytterligare information och beställning kontakta
Rocio Arevalo Perez, Sjöbefälsföreningen,
tel 08-598 99 090, e-post sbf@ledarna.se.

Propellersmycke
Jag har med hjälp av en guldsmed
tagit fram en propellermodell i rödguld, vitguld och silver för de som
arbetar i maskin till sjöss. Ingraverat
namn enligt vad beställaren vill ha,
på det ena bladets baksida, och
personnumret ingraverat på ett
annat blad. I mitten på hubben blir
ett löpnummer ingraverat. Guldpriset är väldigt varierande i
dag, så priserna nedan är flytande.
Stor propeller i rödguld ca 4,8 gram
Stor propeller i vitguld ca 5,2 gram
Stor propeller i silver
Liten propeller i rödguld ca 2,8 gram
Liten propeller i vitguld ca 3,4 gram
Liten propeller i silver

4 755:5 725:750:2 775:3 745:550:-

För vidare info och beställning se www.thim.n.nu
Jan-Åke Thim, 1:e fartygsingenjör, Stena Line

s j ö b e f ä l e n n r 8 2 0 13
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konstruktion willy hagel

Skicka in korsordslösningarna till Sjöbefälen, Box 12100,
102 23 Stockholm. Märk kuvertet ”Julkrysset”.
Tre vinnare lottas ut bland de rätta lösningar som inkommit
senast den 28/1 2014. Vinnarna belönas med en penninglott
vardera. Anställda på Sjöbefälsföreningen/Ledarna får ej
delta i denna tävling.

s j ö b e f ä l e n n r 8 2 0 13

Namn
Gatuadress
Postadress
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BRANDS K YDDSU T B I LDN I N G

Insiderjobb?
Inom mindre än en månad skedde två
likartade piratattacker i malaysiska farvatten. I båda fallen stal piraterna lasten, oljeprodukter, och släppte sedan
fartyget. Enligt uppgifter från Lloyd’s
kan piraterna ha haft kontakter i den
lokala kustbevakningen. (lloyd’s list)

Brandskyddsföreningens kurser
vårterminen 2014
V 9
V 15
V 19

Grundkurser
24–28 feb
Kalmar
7–11 april
Göteborg
5–9 maj
Helsingborg

V 3
V 5
V 6
V 7
V 10
V 11
V 12
V 13
V 14
V 15
V 16
V 17
V 21
V 22
V 23

Fortbildningskurser
13–15 jan
Göteborg
27–29 jan
Helsingborg
3–5 feb
Göteborg
10–12 feb
Kalmar
3–5 mars
Göteborg
10–12 mars
Kalmar
17–19 mars
Göteborg
24–26 mars
Helsingborg
31 mars–2 april
Göteborg
7–9 april
Kalmar
14–16 april
Göteborg
23–25 april
Helsingborg
21–23 maj
Kalmar
26–28 maj
Göteborg
2–4 juni
Göteborg

UK-färjor kan
få mixed crew

Kommissionens
missade chans

Brittisk-holländska befälsfacket Nautilus
brittiska gren uttrycker oro över osund
konkurrens inom landets färjenäring. På
en konferens i oktober betonades färjenäringens stora betydelse för brittiska
sjömäns sysselsättning, men den har
samtidigt ett ökat tryck att ta ombord
”lågprisbesättningar” från andra länder.
Detta är delvis en följd av EU-krav
som tvingar operatörer till nedskärningar av antalet anställda samt sämre löner, pensionsvillkor m m. Rederier som
Caledonian MacBrayne och Isle of Man
Steam Packet Company, som är kända
för att hålla hårt på säkerhet, utbildning
och anställningstrygghet, utsätts för
hårt tryck genom ökad konkurrensutsättning.
Konferensen utmynnade i ett krav på
att Nautilus ska fortsätta sin långsiktiga
kampanj för att försvara arbetstillfällen
och anställningsvillkor i denna process.
Förbundet uppmanades även att utveckla kontaktnät med andra fackförbund för att slå vakt om sysselsättning
och anständiga villkor i den brittiska
färjesektorn. (telegraph)

Organisationerna inom Europeiska
Transportarbetarefederationen (ETF)
kritiserar EU-kommissionen för att inte
tillräckligt främja jobb och utbildning
för EU-medborgare inom sjöfarten.
Kommissionen har granskat effekterna
av sina riktlinjer för statligt sjöfartsstöd
från 2004. Den konstaterar att stödet
har haft gynnsam effekt på sysselsättning och konkurrenskraft och kan bibehållas i sin nuvarande form. Men sjöfacken har begärt att tonnageskattesystemen tydligare ska kopplas till krav
på ökad sysselsättning och utbildning
för sjömän. Brittisk-holländska Nautilus
generalsekreterare Mark Dickinson uttrycker stor besvikelse över att kommissionen missat detta. Exempelvis det
brittiska systemet har bara en koppling
till praktik åt blivande befäl men ingen
garanti för anställning, och några krav
som underlättar manskapets ställning
finns inte alls.
Därmed gynnar systemet mest rederierna och ger deras anställda ett mycket
begränsat stöd, anser ETF.
(telegraph)

LÖSNING TILL NOVEMBERKRYSSET I SJÖBEFÄLEN NR 7/2013

BOTTENAVRÄTTA- LÖSA
DE
KREATUR

D J

Fortbildning Advanced Fire Fighting
V 8 17–18 feb
Helsingborg
V 20 12–13 maj
Göteborg
För anmälan och ytterligare information kontakta:

Gunilla Friberg
Svenska Brandskyddsföreningen
115 87 Stockholm
Telefon 08-588 474 94
Fax 08-662 35 07
E-post utbildning@svbf.se
www.brandskyddsforeningen.se
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Bland de inkomna
rätta lösningarna har
tre vinnare lottats ut:
Lars Ekengren
Nyhamnsläge

S

VÄRLDSDEL

Bo Sjöstedt
Mölndal
Dessa har belönats
med en penninglott.
Sjöbefälen
gratulerar!
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Affärsverken Karlskrona
Håkan Varenhed (kont p), Solskensvägen 12, 371 52 KARLSKRONA
tel 0455-288 65, 0708-78 30 04
e-post hakan.varenhed@affarsverken.se
Allandia
Kjell Karlsson (kont p), M/S Birger Jarl, Rederi Allandia AB,
Box 1151, 118 81 Stockholm, tel 0709-19 76 12,
e-post maskinrum.bj10@ymail.com
a p møller-mærsk
Johan Juhlin (kont p), Kungs Husby 65, 745 99 ENKÖPING
tel 0171-871 42, 0704-22 53 67, e-post johan.juhlin@live.se
AURORAKLUBBEN i Stena Line Öresund
John Borgman, Lindforsgatan 16, 256 54 RAMLÖSA
tel 0736-56 49 14, e-post auroraklubben@scandlines.se
Blidösundsbolaget
Per Westergren, Fatburs Kvarngata 7, 4tr, 118 64 STOCKHOLM
tel 08-641 59 34, 0706-76 44 16, e-post perwestergren@telia.com
Bolling & Norling Rederi
Henrik Eriksson (kont p), Honnörsgatan 17, 170 69 solna
tel. 0707-77 73 06, e-post henrik.eriksson@yahoo.se
Destination Gotland
Annelie Hamberg, tel 0702-22 83 77
e-post SBF.Klubbordforande@destinationgotland.se
DFDS Seaways
Jonas Tunstad (kont p), Rostock 230, 442 91 ROMELANDA
tel 0303-22 36 08, e-post jtunster@gmail.com
Niklas Öhrn (kont p), Anders Ståhls väg 9, 271 57 YSTAD
tel 0411-782 22, 0702-77 70 97, e-post sbfk.dfds@gmail.com
Eckerölinjen
Joakim Nordberg, Nötövägen 189, AX-22710 FÖGLÖ, Åland
tel 00358 407 164 716, e-post Fortroendeman@eckerolinjen.ax
eurovik shipping
Mats Andersson (kont p), Brukskogsvägen 16, 178 92 ADELSÖ
tel 08-38 23 21, 0707-48 70 54, e-post nobleisland@hotmail.com
Per Ringbom (kont p), Fleringe Hau 647, 624 60 LÄRBRO
tel 0498-22 11 20, 0707-33 86 70, e-post pringbom@hotmail.com
Finnlines
Benjamin Kullenberg, tel 0431-41 05 30, 0736-17 08 44
e-post bk@ektv.nu
färjerederiet/trafikverket
Stig Karlsson, Slånbärsvägen 18, 430 91 HÖNÖ
tel 031-96 54 44, 0703-96 44 55, e-post stig.karlsson@trafikverket.se
Kungälvs kommun Marstrandsfärjan
John Erixon (kont p), Hagarnevägen 39 D, 451 33 UDDEVALLA
tel 0522-821 18, 0735-02 92 51, e-post John.Erixon@yahoo.com
luleå bogserbåt
Conny Smedkvist (kont p), tel 0703-00 96 07
e-post conny.smedkvist@hamn.lulea.se
Nmm roro
Sture Axelsson (kont p), Bäckäng, Aplagården, 519 97 Öxnevalla
tel 0707-77 54 68, e-post sture.axelsson@hotmail.se
Ornö Sjötrafik
Johnny Karlsson (kont p), Djurgårdsvägen 51, 132 46 SALTSJÖ-BOO,
tel 08-715 30 59, e-post alfageln@telia.com
Orust marine recruitment
Christopher Nislander, Runebergsgatan 1, 114 29 STOCKHOLM,
tel 0708-39 35 59, e-post christopher.nislander@gmail.com
Ressel
Jesper Löngren (kont p), Snödroppsgränd 6, 194 68 UPPLANDS
VÄSBY, tel 0734-42 44 53, e-post jesper.lonngren@ressel.se
Sand & Grus AB Jehander
Leif Själander (kont p), PL 12, 760 41 ARHOLMA
tel 0176-581 08, 0706-27 19 14, e-post leif.sjalander@telia.com
Sea Wind
Monica Rönnqvist (kont p), tel 0942-460 35, 0702-73 86 26
e-post mo.nica@live.se

Sjöfartsverket/Lotsar
Håkan Björk (kont p),
tel 0708-35 25 32, e-post hakan.bjork@sjofartsverket.se
Stena Line
Jörgen Lorén, Stena Line AB, 405 19 GÖTEBORG
tel 0707-65 58 16, e-post jorgen.loren@stenaline.com
Stockholms Sjötrafik
Mikael Stein, Bäckalidsvägen 48, 138 36 ÄLTA
tel 08-773 46 36, 0706-24 80 01, e-post micke.stein@gmail.com
Stockholms Skärgård
Hans Anderson, Bergholms väg 14, 611 36 NYKÖPING
tel 0155-26 80 40, 0706-40 30 00, e-post h.anderson@comhem.se
Strömma
Thomas Ravald (kont p), Ervallakroken 23 n b, 124 66 BANDHAGEN
tel 0733-99 90 56, e-post thomas.ravald@hotmail.com
Styrsöbolaget
Bengt Gollungberg, Vildkaprifolen 9, 423 33 TORSLANDA
tel 031-56 33 53, 0707-34 71 80, epost bengt.go@spray.se
Svitzer Sverige
Börje Jensen (kont p), Norgårdsvägen 58, 430 90 ÖCKERÖ
tel 031-96 96 25, e-post borje.jensen@rodabolaget.se
Tallink Silja – www.silja-sbf-klubben.com
Gretel Aronsson, tel 0702-27 08 78,
e-post gretel.aronsson@tallinksilja.com
Transatlantic
Per-Johan Jonsson (kont p), Domherrevägen 9, 516 30 DALSJÖFORS
tel 033-27 72 16, 0704-71 02 22, e-post johanjonsson72@telia.com
TT-Line
Erik Krook, tel 0723-19 94 95
e-post erik.krook@live.se
Tärntank
Bert Dahlberg (kont p), Box 4120, 227 22 LUND
tel 046-32 07 40, 0708-32 07 50, e-post bert.dahlberg@pbhome.se
Wallenius
Henry Bromée, Betesvägen 56, 247 51 DALBY
tel 046-20 17 94, e-post henry.brome@telia.com
Viking line
Ralf Karlsson (kont p), Tvärgränd 1, AX-221 00 MARIEHAMN, Åland
e-post ralle@aland.net
Örnsköldsviks Hamn & Logistik
Patrik Norgren (kont p), Fjären, 893 99 ULVÖHAMN
tel 0660-22 40 24
Öckerö båttrafik
Per Ishøy (kont p), tel 0733-27 77 48
e-post perkais@bredband.net
Sjöfartshögskolan Chalmers-Lindholmen
Filip Feurst, Volrat Thamsgatan 20 lgh 1103, 412 60 GÖTEBORG
tel 0702-91 19 35, e-post filip.feurst@gmail.com
Sjöfartshögskolan Kalmar
Oskar Sigurdh, Jungs väg 6P, 392 43 KALMAR
tel 0736-76 38 59, e-post oskar.sigurdh@hotmail.se

70% för 0 kr.

Vi är en ideell förening som står för 70% av sjöräddningen i Sverige – utan en krona
från staten. Bli medlem på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

Sjöfartsverkets Rederi
Mattias Peterson, Vintergatan 6, 393 51 KALMAR
tel 0480-41 19 24, 0703-59 96 81
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FYRA OLIKA MEDLEMSFORMER

Lärobok
i teknisk
engelska
för maskinbefäl
Modul		
		
1 The Scania Engine (Function Description)
2 Successful Test of the First K98MC Engine
 	 at Hyundai Heavy Industries
3 Overhaul of Exhaust Valve
4 The Loss of the OBO-carrier Derbyshire
5 Building the Largest Common-Rail Engines
6 Shuttle Tanker Navion Britannia
7 Shuttle Tanker Propulsion
8 Overhaul of Piston with Rod and Stuffing Box
9 Common Rail at Sea: The Sulzer RT-flex Engine
10 The Intelligent Engine: Development Status and
	  Prospects (MAN B&W)

Technic
Marine al English
Engine
ers
Ulf Lan

dgren

Pris SEK
Antal
inkl moms och frakt
100
___
100
100
100
100
100
100
100
100

___
___
___
___
___
___
___
___

100

___

Paketpris Modul 1-10
		
Grammar Adjectives and Adverbs
Grammar Prepositions
Grammar Subject-Verb Agreement

800

___

80
80
80

___
___
___

Paketpris Grammar modul
		
Formal Letters, Resumés and Curricula Vitae
One Hundred and Eighty-Seven Illustrated Tools

200

___

50
150

___
___

950

___

Hel pärm		

Så här beställer du
Privatperson
sätt in beloppet på bg 5236-0351. Glöm inte att skriva vilka moduler du vill ha samt namn
och adress.
Företag
skicka beställningen till SMBF Service AB, se adress nedan, så fakturerar vi.
Företag
Namn
Avdelning
Gatuadress
Postnr         Ort                       Land
E-post

SMBF Service AB

Box 12100, 102 23 Stockholm
Telefon 08-598 99 106 eller 08-598 99 112, Fax 08-651 08 48
E-post SMBF-Ekonomi@ledarna.se
Bankgiro 5236-0351

Observera att alla kopplingar mellan förbundsmedlemskapet och arbetslöshetskassan är
borta. A-kassorna sköter i fortsättningen själva
aviseringen av medlemsavgiften dit.
Aktivt medlemskap
– man är medlem även i Ledarna. Detta alternativ är det naturliga för sjöbefäl eller annan
chef inom sjöfarten med svensk arbetsgivare
och som är bosatt i Sverige eller annat EU/
EES-land. Som aktiv medlem har man självfallet
fullständiga medlemsrättigheter som stöd gent
emot motparten, rösträtt och valbarhet till kongress, rätt att teckna förmånliga försäkringar
genom Ledarna, söka medlemslån m m. Avgift
fr o m 1 januari 2009 är 274 kronor per månad.
Interaktivt medlemskap
– man är endast medlem i Sjöbefälsföreningen.
Det är ett alternativ för svenskt befäl med
utländsk arbetsgivare. Man har begränsat
stöd mot motparten men i övrigt fullständiga
medlemsrättigheter, inklusive rätten att teckna
försäkringar genom Ledarna och söka med
lemslån. Avgift för närvarande 67 kronor per
månad.
Passivt medlemskap
– man är endast medlem i Sjöbefälsföreningen
och inte yrkesaktiv till sjöss, därför att man är
f d sjöfartsanställd som gått i land permanent
eller pensionerats. Man har ej rösträtt i val till
kongress och är heller inte valbar som kongressombud. Avgift 180 kronor per år.
Studerandemedlemskap
– man studerar vid sjöfartshögskola och är
bara med i Sjöbefälsföreningen. Man har ej
rösträtt i val till kongress och är heller inte valbar
som kongressombud. Man har rätt att teckna
försäkringar genom Ledarna. Ingen medlemsavgift erläggs.
Alla medlemmar, oavsett medlemsform, har
dessutom följande rättigheter:
n Delta på medlemsmöten med yttrandeoch förslagsrätt
n	Tidskriften Sjöbefälen med åtta nummer per
år
n Annan skriftlig medlemsinformation;
dock sänds viss information, som endast
berör yrkesaktiva, ej hem till passiva och
studerandemedlemmar.

Önskar inträde fr o m:

Sjöbefälsföreningen
Box 12100
102 23 STOCKHOLM
08-598 99 085

som:
q Aktiv medlem
q Interaktiv medlem
q Passiv medlem
q Studerandemedlem

Befälskategori:
q Nautiskt befäl
q Tekniskt befäl
q Intendenturbefäl

Inträdesansökan
(Observera att ansökan om inträde i a-kassan görs på separat blankett)
Personalia
Efternamn

Förnamn (tilltalsnamnet understruket)

Bostadsadress

Postadress	Telefon

Nuvarande medborgarskap

E-postadress

Nuvarande anställning
Fartyg
Utbildning

Personnummer

Mobil

Arbetsgivare

Befattning

och behörighet

Senast avlagd examen/yrkesutbildning

Sjöfartshögskolan i		

År

Annan utbildning

Läroanstalt och ort		

År

Är f n elev vid sjöfartshögskolan i

Beräknar avlägga examen som		

Den

Svenskt behörighetsbevis		

Utländskt behörighetsbevis

Medlemskap i facklig organisation
Ev utträde ur annat fackförbund fr o m ______________________________________________
Är för närvarande passiv/interaktiv medlem i Sjöbefälsföreningen

q

Ja

q

Nej

Samtycke

q

Jag har tagit del av och godkänt
   Ledarnas personuppgiftspolicy (PUL)

Välj betalningssätt (gäller

q

Personuppgiftslagen, PUL
För att administrera Ditt medlemskap i Sjöbefälsföreningen och Ledarna behandlar vi Dina personuppgifter i våra register. Sjöbefälsföreningen och Ledarna ansvarar för de personuppgifter som registreras om Dig som medlem. Vi lagrar de personuppgifter som behövs för
att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot Dig. För dessa ändamål kan uppgifter även lämnas ut för behandling, såsom exempelvis vid administration av kollektivavtalade försäkringar och för att kunna erbjuda Dig övriga tjänster och produkter som är kopplade till
Ditt medlemskap. Specificering av Din avgift skickas separat

ej studerandemedlem)

Löneavdrag      q Autogiro      q Inbetalningskort

Bank (endast vid autogiro)						

Clearingnummer   Kontonummer

____________________________________________________________________________________

_______________ – ________________________________

Jag ansöker härmed om medlemskap i Sjöbefälsföreningen
Datum

Namnteckning

________________________

_______________________________________________________

POSTTIDNING B
Avs
Sjöbefälen
Box 12100
102 23 STOCKHOLM

Norges
Maritime
Utdanningssenter
– ditt
sikkerhetssenteri Norge
i Norge––www.nmu.as
www.nmu.as
Norges
Maritime
Utdanningssenter
– ditt
sikkerhetssenter
Transportstyrelsen
om STCW-Manila
amendments: Offshorekurs
Offshorekurs
Transportstyrelsen
om STCW-Manila
amendments:
: :
En sjöman
dagen
harbehörighet,
en behörighet,
specialbehörighet,
En sjöman
som isom
dagihar
specialbehörighet,
intyg certifikat
eller certifikat
som
är giltig
för tjänstgöring
kommer
intyg eller
som är
giltig
för tjänstgöring
kommer
även
fortsättningsvis
att
vara
behörig
–
men
dock
längst
även fortsättningsvis att vara behörig – men dock somsom
längst
till
och
med
31
december
2016.
Sjömannen
har
alltså
fram
till och med 31 december 2016. Sjömannen har alltså fram
31 december 2016 på sig att förnya sin behörighet, specitill 31till
december
2016 på sig att förnya sin behörighet, specialbehörighet, intyg eller certifikat enligt STCW Manila.
albehörighet, intyg eller certifikat enligt STCW Manila.

STCW-kurs:
STCW-kurs
: kurs som er akseptert av Transportstyrelsen for
NMU tilbyr

NMUutstedelse
tilbyr kursavsom
er akseptert
av Transportstyrelsen
svenske
behörigheter
og certifikater. for
utstedelse av svenske behörigheter og certifikater.
Grunnleggende sikkerhetskurs for skip (Basic Safety TraiGrunnleggende
sikkerhetskurs
skip
Safety
ning, STCW
A-VI/1.1-1.4),for
som
er (Basic
minstekrav
forTraiunderordning, net
STCW
A-VI/1.1-1.4),
som
er
minstekrav
for
underordpersonell som skal tildeles oppgaver i et fartøys sikkernet personell
som skal tildeles oppgaver i et fartøys sikkerhetsorganisasjon.
hetsorganisasjon.
Videregående sikkerhetskurs for skip (Advanced Safety
Videregående
for3,skip
(Advanced
Safety for
Training,sikkerhetskurs
STCW A-VI/2.1,
4-1),
som er minstekrav
offiserer
somA-VI/2.1,
skal tildeles
oppgaver
i etminstekrav
fartøys sikkerhetsorTraining,
STCW
3, 4-1),
som er
for
ganisasjon.
offiserer
som skal tildeles oppgaver i et fartøys sikkerhetsorganisasjon.
Hos NMU kan du også ta repetisjonskurs og oppgradering til
ny STCW-konvensjon,
og vi tilbyr kurs
norsk regelverk
Hos NMU
kan du også ta repetisjonskurs
ogioppgradering
til for
utenlandske
skipsførere.
ny STCW-konvensjon, og vi tilbyr kurs i norsk regelverk for
utenlandske skipsførere.

mest
populære
kurset
NMUerer4 4dagers
dagersgrunnleggrunnlegDetDet
mest
populære
kurset
påpå
NMU
gende
sikkerhetsog
beredskapsopplæring,
som
påkrevet
gende sikkerhets- og beredskapsopplæring, som ererpåkrevet
for
å
kunne
jobbe
offshore
på
norsk
sokkel.
Det
kreves
for å kunne jobbe offshore på norsk sokkel. Det kreves
ingen
spesielle
forkunnskaper
kunnegjennomføre
gjennomføredette
dette
ingen
spesielle
forkunnskaper
forforå åkunne
kurset. Dette kurset gjennomføres som ordinært ukeskurs og
kurset. Dette kurset gjennomføres som ordinært ukeskurs og
også nå som helgekurs.
også nå som helgekurs.
Mer informasjon om dette finner man på vår
Mer informasjon om dette finner man på vår
hjemmeside www.nmu.as
hjemmeside www.nmu.as

Om oss:
Om
oss:Maritime Utdanningssenter holder til i Horten, som er ca 1
Norges

Norges
Utdanningssenter
holder
til i Horten,
som erMan
ca 1
timesMaritime
kjøring fra
Oslo eller 1,5 timers
kjøring
fra Strömstad.
times
kjøring
fra
Oslo
eller
1,5
timers
kjøring
fra
Strömstad.
Man
kan også ta ferge fra Strömstad til Sandefjord som ligger ca 30
kanminutter
også ta ferge
Strömstad
til Sandefjord
som ligger ca (STCW)
30
unna. fra
Senteret
er godkjent
av Sjøfartsdirektoratet
og Norsk
oljeog gasser(offshore)
alle typer sikkerhets-(STCW)
og
minutter
unna.
Senteret
godkjent for
av Sjøfartsdirektoratet
beredskapsopplæring.
og Norsk
olje- og gass (offshore) for alle typer sikkerhets- og
beredskapsopplæring.
På våre kurs får kursdeltakerne med seg teoretiske kunnskaper og
megetkurs
realistiske
og gode erfaringer
frateoretiske
øvelser påkunnskaper
land eller ute
På våre
får kursdeltakerne
med seg
ogpå
sjøen.
All opplæring
foregår
i flottefra
omgivelser
vårteller
heltute
nyepå
meget
realistiske
og gode
erfaringer
øvelser påved
land
og topp
moderne sikkerhetsog beredskapssenter
Horten.
sjøen.
All opplæring
foregår i flotte
omgivelser ved ivårt
helt nye
NMU
er
sertifisert
iht
ISO
9001
på
styring
av
kvalitet,
og
og topp moderne sikkerhets- og beredskapssenter i Horten. vil iløpet
av 2014
bli sertifisert
iht9001
ISO 14001
og OHSAS
18001ogpåvilstyring
NMU
er sertifisert
iht ISO
på styring
av kvalitet,
iløpet
av
ytre
miljø
og
arbeidsmiljø.
av 2014 bli sertifisert iht ISO 14001 og OHSAS 18001 på styring
av ytre miljø og arbeidsmiljø.

Norges Maritime Utdanningssenter
Norges
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i Norge
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Norge
Norges Maritime Utdanningssenter
AS - Forskningsparken
- Raveien 205 - N-3184iBorre,
Norway - Tlf +47 33 07 12 20
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