World Maritime University

The Maritime Commons: Digital Repository of the World
Maritime University
WMU in the News

5-6-1983

IMO får nya lokaler
Anonymous

Follow this and additional works at: http://commons.wmu.se/wmu_news
Recommended Citation
Anonymous, "IMO får nya lokaler" (1983). WMU in the News. 87.
http://commons.wmu.se/wmu_news/87

This News Article is brought to you courtesy of Maritime Commons. Open Access items may be downloaded for non-commercial, fair use academic
purposes. No items may be hosted on another server or web site without express written permission from the World Maritime University. For more
information, please contact library@wmu.se.

11-

!VL/.

O45
des det faktiskt rner an kol och koks for atE
hAlla Sverige igáng. Det var mânga saker som
behOvdes i industrien som annars skulle ha
haft svárt att klara sig. Sá ha vi oljeprodukter
na bensin, brannolja och SMORJOLJOR.
Till dessa varor kan man ju ocksâ räkna To
luol till sprängämnesfabrikerna, fOrsvaret
fordrdeju atE dessa fabriker hOllos igáng.
I detta sammanhang kan en incident näm
nas. Tre stora tankfartyg (stora efter den ti
dens begrepp var pa väg hem med samman
lagt ca 50.000 ton oljeprodukter ombord.
Tyskarna stoppade hek enkelt fartygen i kon
trollhaninen Kristiansand. Dc användes som
pàtryckningsmedel vid nAgra underhandling
ar som just dâ pagick mellan tyska och
svenska regeringarna. Eftersom tyskarna i
stort sett fick vad de yule, anságs nog lejd
bátslasterna ganska viktiga. Sa som synes
gjordeju lejdsjomannen det lilla de kunde vid
sidan om att slapa hem det attraktiva kaffet
(det at val kaffe som menas’?).
Aildeles heiskinnade slapp emellertid inte
s-.. de har sjOmannen undan heller.
DeE bOrja
de med Castor —20 man borta. Venezuela
borta spârlost. Sveajarl
37 man med i dju
pet etc. Aven dar togs tributen Ut av besätt
ningarna.
Sá var det den glamour som omstrãlade
‘ejdsjomannen. Jag kan ej pâminna mig att
( jag
\.
nàgonsin var omnämnd i massmedia.
Hande det sá var det nog inte i nâgon stOrre
skala, dá skulle jag säkert ha kommit ihag
del. Nája, en gang blev mm lilia dotter foto
graferad tilisammans med en bananklase, och
lexten till bilden i tidningen lod “DeE är inte sa
dunn att ha en pappa som är lejdbãtskap
ten”. Men jag minns inte om flickan eller jag
var namnd vid namn där, och det intresserar
varken henne eiler mig. Ar det sádant nys som
ãsyftas med uppskattning i massmedia sá
sager jag bara väl bekomme.
Med kollegiala halsningar till kapten Oünt
her och A. Olofson. Vi skOtte vArt jobb pa var
sitt hail, och tillfredsstallelsen att ha gjort det
ta är nog for mig.
Erik Man vail
Lejdbdtsbefalhavare
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Skeppslistan

Svensk Illustrerad Skeppslista. Arets upplaga
av Svensk lilustrerad Skeppslista har utkom
‘nit pa Svensk SjUfarrs Tidnings forlag. Den
a skeppslista torde vara unik i världen sa till
vida att den innehálier ett 25-tal datauppgifter
plus fotografier pa cirka 600 svenskregistre
rade fartyg samE dessutom uppgifter om vad
som under fOrra ãret hände med de fartyg ute i
världen som en gang varit svenska. Alit detta
material omfattar drygt 350 sidor och kan ko
pas [Or ett pris av endast 75 kronor. Andra
lander har fOljt det svenska exemplet men ing
enstans erbjuds sã mycket uppgifter och sã
mànga fotografier till ett sã lagt pris.
Svensk illustrerad Skeppslista borde finnas
i ett antal exemplar i vane svenskt fartyg, pa
vane rederi eller maklarkontor, vane lotssta
tion, vane tullstation, hos kanalvakter, bro
vakter, myndigheter, vary, skeppshandlare,
stuvenibolag, etc. Dessutom borde varje far
tygsintresserad svensk ha en kompiett sam-
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ling av Svensk illustrerad Skeppslista. Fortfa
rande finns det kvar exemplar av den Illustre
rade Skeppslistan att kOpa fran 1979 till redu
cerat pris.
Den lllustrerade Skeppslistan borde ocksâ
finnas i vane nOjesbät
nog är det vat intres
sanE att slA upp och lasa om de handelsfartyg

—

FARJE-UTREDNING

.

Ett fullt utbyggt smâskaligt farjesystem in
nefattar insats av hogst fyra tAgfänjor av max
imalt Trelleborg-storlek med 600—700 sparmeter vardera. Den tredje och fjArde fgrjan
fOrutsatter visa utbyggnad av rangerban
garden i Trelleborg. Ett sãdant transportsys
tern kan effektuera upp emot 1 rnilj ton.
Ett beslut om att Oppna en iT-led rOr i prin
cip bara en tãgfanja. Ev. beslut om insats av
yttenligare fänjor fOrutsättes kunna fattas
successivt pa basis av gjorda erfarenheter. Er
bjudande foreligger fran flera rederier om
charter av konverterat ro/ro-tonnage. Ett re
den (NordO) underhandlar ocksa orn bestall
fling av ny tagfanja konstruerad for att kunna
trafik era TT-leden.
ifraga om deE stonskaliga alternativet har
man i jamforelsen mellan de fyra aktuella
Jiarnnarna utgãtt fran färjor med 825 spárme
ter och bildäck fOr 80 trailer. DeE forutsatts
att ca halften av fänjans drift- och kapital
kostnader belastar trafiken pa trailerdacket.
investeringsbehovet i Treileborg uppgar till
ca 150 miii kr for farjor med 825 sparmeter
och ca 250 miii for en storre farjetyp med
2.100 sparmeter pa tvâ däck. Nan godsmang
den uppgar till ca 3 miii árston tilikommer ett
investeringsbehov pa yttenligare ca 200 milj.
En färja beraknas kosta ca 375 miii resp 435
miii.

HK
HK-leden staller sig enligt utredningen betyd
ligt bulligare an den storskaliga TT-leden, som
pa grund av de mycket hoga investeningskost
naderna inte kan ge lagre frakter an vad som
ar rnoiligt Over redan existenande transport
vagar. Den storskaliga TT-leden är därfOr
inget reellt alternativ till en smaskalig losning
via Trellebong-Travernunde ellen en utbyggd
transitväg genom Danmark.
Betnaffande trafiken pa Oresund konstate
rar utredningen bi.a. atE HH-leden han en
otillfredsstallande standard eftersom vane
farja endast tar fern godsvagnar vilket medfOr
att ett godstâg maste delas pa upp till tio turer
vid Overfoning. Leden Malmo-KOpenhamn ar
olOnsam och bOr laggas ned. 1982 OvenfOrdes
han 23.000 godsvagnar med en tâgfaria. a
HH-leden OverfOndes 28.500 personvagnar
och 184.000 godsvagnar samt ca 600.000 väg
fordon av olika slag. En utbyggd RH-led
skulle ha gett det bästa resultatet men bedoms
ogenornfonbar fran DSB:s sida. Milioproble
men vid en utbyggnad av en ny sydhamn I Ret
singor anses vara alltfOr stora.
Bade Landskrona och MalmO har fore
slagit sig som altennativa färjehamnar pa
svensk sida men inget har enligt utredarna
fnamkornmit som ändran slutsatsenna fran
1980 att Helsingborg är lampligast. Dan kan
aniaggas ett farjelage fOr godsfarjor i Syd
hamnen med sparanslutning till godsbangan
den. Faniorna kan ges en storlek som medger
att hela tag fOrs Over, d.v.s. minst 650—700
spãrmeter.
I KOpenhamn kan nuvanande farjelage

man mOter i skargandarna.
Svensk Illustrerad Skeppslista kan rekvire
ras direkt fran forlaget: Svensk SjOfarts Tid
ning, Box 53090, 400 14 Goteborg, till en pris
av 75 kronor plus porto ellen inkOpas hos de
bokhandiare som han specialavdelningan for
maritim litteratur.

Fortsatter fran sidan 4
och bangard i Frihamnen byggas om for att
kunna ta emot de nya färjorna. En satsning
pa HK maste fOlias av garantier for kapaci
tetsforbattningar pa den fortsatta transport
stnackan sa att transitvagen genom Danmank
bun attraktiv. investeringskostnaderna blir
for svenskt vidkommande 76 milj i fanjelage
inkl spar och 200 miii till farja. Vid Okande
godsmangder kravs sparkompletteringar i an
slutning till godsbanganden i Helsingbong for
34 miii. Del forutsattes alt SJ och DSB skaf
fan var sin färja. Tvã färjor kan fOra Over en
arskvantitet pa ca 3,4 miii ton, vilket skulle
kunna näcka till an 2000.

Ovriga leder
fler leder an de nu namnda har tagfanietra
fiken undersokts. Ifrâga om sträckan GOte
bong-Fnedenikshavn bedOmer projektgrup
pen atE det inte kan bli aktuellt med tagfarje
led under Overskadlig tid.
Leden Treileborg-Sassnitz fOnblir attraktiv
mom sitt upptagningsomrade och kan vida
neutvecklas kvalitetsmassigt.
Leden Ystad-Swinoujscie drivs I samarbete
mellan SJ och de poiska statsbanonna (PKP).
insatta tágfarjor ar polskagda. Yttenligare Ut
byggnad blir beroende av gemensani utvärde
ring av utvecklingsmOjligheterna.
Beträffande Sverige-Finland han SJ och de
flnska statsjarnvagarna gjort en ingaende
manknadsanaiys. Aven om potentialen An stor
finns det f.n. inte mOjiighet att rAkna med
men an ca 200.000 ton/ar pa en tagfanjeied.
HangO Ar basta hamn pa finska sidan och
OxelOsund pa den svenska. FOrutom OxelO
sund han Hargshamn, Nynashamn och SO
dertAije undensOkts som alternativ. Investe
ringskostnaden beraknas till 100 miii, vantili
kommer kostnad for fAnja.
a
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IMO far nya lokaler
FN-organet IMO, tidigare IMCO, represen
terar idag 99,1 procent av vanldstonnaget och
An det organ, som han till uppdrag att frAmia
siosakerheten och arbeta fnam de sAkerhets
anknutna konventionen, som styr viirldssjO
fanten. Under organisationens 25-aniga tiliva
no har IMO skapat 27 fOrdrag av viika 20 hunnit tnada i knaft.
tar fyller IMO 25 an och flyttar in i en bygg
nad vid Embankment i London, som Over
lamnats av bnittiska negeningen. Drottning
Elisabeth Oppnar iMO:s nya hOgkvanter i
maj. Byggnaden, som An vardenad till en haiv
miljand kronor, fan utrymme fOr 600 EjAnste
mAn och en konfenenshall som nymmer 650
delegaten.
I juli I ar Oppnas officielit ocksa IMO:s
World Maritime University i MaimO dAn sjO
fartschefen fran u-lander kan f avslutande
utbildning. Universitetet inryms I tidigane
MaimO sjobefAlsskola.
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