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Navireaffaren:

Wärtsilä och Kone tog Over
Norrmännen blev Overspelade
Nis rcgruppen or blir i I inlandk ago. I in—
Linds batik godkande ime del avtal soin Hel
siliglors Akiiehaiik ingàtt mcd norska Kvaer
ncr Brug.
I dess sialic liar WarisiLi och Kone trail in.
Fr.’in ãrsskiftci liar Warisila tagit hand oni Dy
Navire AB med dess Ollverkningsenheer i
Pargas och Pikis niedan Kone overiagil Navi
re Cargo Gear International i GOleborg med
dss dolierholag.
I Pargas och Pikis sysselsaits ca 450 perso
ncr med lillverkning av lastluckor och ro/ro
utrusining. Anlaggningarna kompletterar
Warisibs vary. En sior del av Navires orderport foil hat redan tidigare bestãti av konirakt
Iran Wartsilas varvsgrupp. Verksamheten
kommer all fortsita som förut.
Navire Cargo Gear-gruppen som hedriver
utveckling. konsiruktion, marknadsforing
och service av lastluckor, ro/ro.uirusining
och link-spans, har cli liotal dotierbolag runt
om i variden och sysselsatter ca 250 personer.

Saléns startar
Kina-kryssning
Saléns skall tillsammans med Penavico, Chi
na Ocean Shipping Agency. Peking. bedriva
kryssningsverksamhei Iran Hong Kong till
Kina.
Dc lvá foreragen skall nilsammans oppna
cli forsaljningskonior i Hong Kong som skall
skota bokningar och administrera verksam
helen.

As doter holageri Ii ntis eti i Sverigc och cit i
linlaiid. Verksaniheieri forlsauer som lidiga
re under %ainma namn. Som medlcm i Kone
gruppcn beraknas NCG komma alt ytterliga
re siarka sin position. Kone at slor leverantor
av hamnkranar och annan malerialhante
ringsuirusl fling.
Navire Cargo Gear har under bela sin tid
levi eli sjalvsiandigt liv. Mânga av dess kon
si ruki ioner liar irllverkat.,
Finland men
langiilran alla. Man bar licensagare pa skilda
hall och bedriver en lonsam rOrelse.
Oy Navires likvidiietskris, som resultera
de i all Helsirtgfors Akiiebank overlog aklie
majorilelen, liar sin rot i varvsanläggningen i
Nâdendal med dess stora byggnadsdocka.
arvel var planerat lot sLorL tankertonnage
1
och siod fardigl just dá denna marknad dog.
Denna del av foreiaget overtogs i somras av
Rauma-Repola, Valmel och Wartsilä gemen
samt.
Bland aktuella konstruklioner och leve
ranser fran NCG resp Navire-4an namnas
ramper och luckor till de sovjetiska arktisfar
lygen, beskrivna pa annan plats i detta num
mer. Stora krav stalls pa funktionen I strarig
kyla. Man anvander specialsial och bygger in
sá mycket sam mdjligt av utrustningen for alt
den inte skali skadas under ishackning. Rampen kan fallas ned direkt pa isen. Flapparna
ges en Iorhãllandevis stor yta eftersom laslen
fran rampen till isen inie far Overstiga trycket
fran cii manniskofot.

En star licenstiliverkare hat NCG i Japan
där Kayaba Navire byggls upp enligi finsk fO

/W 22
rebild. Kayaha ar Japans slOrsia hv
ujlill
serkare och liar de senasie Aren okal i mark
isadsandel itraga ant lasiluckor och
per
markant. Man har ocksá lescranser t il
en
i Korea och Taiwan.
I Sparuien lick NCG en ny Liceiisiaç for
I 1/2 âr sedan. Redan bar delia lag
utrusining till 12 stora farlyg i ordep- drav
lyra rued jumboramper. Konstru k tjswrna
koinoter Iran GOleborg.
NCG har nu sikiel instailt pa us.uus
Navy skall bygga 10—15 siora tart 8 ned
roll-onhantering och konverlera de a
gna
Sea-Landfariygen. NCG haregel bol iSA
och soker nu samarbelspartner.
Den stora bestallningsvagen for ra
tar
anflu inle Over. Andra generationens
*lia
lyp har tillvcrkats i drygt l00 exetttpI.icvi4 del
har laget. 80 av dessa ar av Navir
rgo
Gears märke.
Avdestorrejumboramperna, segl
eI
Icr i order, bar NCG lill dags dato 70
Or
frágningar hat lagts UI av bl.a. Hart
lue
Sea für Ire slora ro/ro-fartyg med °i
pa
ytlerligare fyra 0db av ACL for fern t
g.
NCG räknar sig ocksá som ledand I ãga
am utrustningen till billransporlbáta
ed
70 /o av marknaden. Del stora Ocr
av
dessa fartyg byggs i Japan.
Bland order pa hemmaplan Finns
Ic
wing-ramperna till Johansson G
ns
ro/ro-tonnage och siderollinglucko
till
Uddevallavarvets OBO-byggen. Till
Ic
vereras for ovrigt ocksà venlilsysier
fOr
flylande lasier. NCG Iror pa levera
till
minst ho fartyg. F.n. finns sju i orde
For Kvaerner kom det sam en hI jan
kiar himmel aLL kopet av Naviregrup ick
om inlet. Man bade halt intrycket air ‘tilet
var heir I ordning och all ertdasi forts
!ter
álerstod. Handelsminisier Arne Ska
beklagal alt denna praktiska hillgmp j av
den nordiska samarbeistanken spruc
-

-

.

SjOfartsuniversitet i Malm(

(

FOr kryssningstraIiken har passagerarfar
tyget lao Huachartrats fran del slatliga kine
siska rederiel China Ocean Shipping Compa
ny, Peking. lao Hua liar kapacilet fOr 300
passagerare. Farlyget mater 10.151 br.ton
och ar byggt i Frankrike 1967.
Kryssningsprogrammet har utformals i
samrâd med China International Travel Ser
vice, som ocksá kommer alt ha Kina-experier
ombord som skall fOrelasa am lila. kitiesisk
kultur fOr alt ge passagerarna en fyllig bak
grund infor ulflykierna i land.
Ombord pa lao Hua kommer passagerar
na alt erbjudas varicrande typer .iv kiiiesisk
och iaslerlandsk underhállnirtg liksom moj
ligheicrall bckanta sig med dci kinesiska kok
Cl.

Kryssningen i rirfaitar iio dagar ombord
pa lartygel och trc dilgar mcd overliatiningar I
Peking.

6

En rekommendation om inrattande av eli in
lernationellt sjofartsuniversitet i MalmO anLogs av IMCO-fOrsamlingen vid dess joule
session i november. Sverige liar klart tagit
siaflning FOr projekiet och dci svenska bidra
gdt kommer alt rOta sig om Ca. 5 miIj. kr per
ãr. En arbetsgrupp tillsätts twLigen under.
1982 med uppgifl all pbneragenOmforandet.
I I MCO-rekomrnendationcn konstateras
alt dcl ráder en akul brist pa kvalificerade
larare och administrativ persoiial vid rnánga
inslilulioner i utvecklingslanderna där sjObe
[al utbildas. Del ar ocksã slot brist pa marina
administratOrer, examinalorer fOr sjObefals
uthuldningen, besiktningsman och inspektO
rer. Det är darlor angelaget alt skapa utbild
ningsmojligheler FOr teknisk och annan per
sonal ansvarig for del marina uppbygg
nadspwgramrnet i u-landerna.
Man uppmarksamrnade i del samnian
liangel ocksà den resolution sam togs vid elI
IMCO. SIDA-scrttinarium dãr man dryltade
tiiojlighctcrna art là Irain gemensaitima rikt
linjer for sjobelalsuihildningen vrlden Over.
[)eiina resolution stodde itirairandet av “The
international university of maritime sicrtcc
and teuhutology’’ i Malmo. Man noterade
ocksa dcl eutlualliga stod for projeklet sow UI—
ialals av sàval Maritime Safely Committee

som The Marine Envlronrnenl Pr
Commitlee fOr denna resolution.
I resolutionen betonas ocksã alt d
slagna utbildningsinstitutionen skall
cIt komplement till existerande och p1
naliotiella och regionala ulbildningsa
i utvecklingslanderna med sarskild..up
ulbilda den personal som skall admi
och driva sâdana utbildningsansialiu
konstaterade med tillfredsställelse
jektet fOr alt inrätla eLI sâdant unis
Sverige mbttes av myckel starkt stod
varande representanter fran utveckl
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IMCO-forsamlingen uppdrog da
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sin generalsekreterare C.P. Srivast
forisätta sina anslrangningar alt là ii
nd
detta universilel I MalmO och all Ia all
p
liga ads nodvandiga initiaLly tar an s. adet
ekonomiskaslodei, sarskilt Fran FN:s
lingsprogram (UNDP). Man hemstal 6cksà direkt till UNUP all ge dcl tinarisic.
dcl till detla uromordentligi viktiga ojekt
hogsta priorilet och uppdrog slutlige
cge
neralsekreierarert all forilOpan1e iii
era
sãval IMCO-rãdet sam or
atuisaliorueu Mar
4
time Safely Comtiuittec, larutte I
tCiii
meni Protecliosi (‘omiitlllec .fl Lou
tee
on Technical Co-operallor. am ulveck
n.
‘

.

-

Ssrnsl. Sjofrar(s lidning 1—2
-i

-.

1.982

