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internationell studiegitipp
besökte Oskarshamns Vary

Ett mycket intressant studiebesOk tyckte gruppen fran FN:s sjöfartsskola I Malmä scm igár besökte Oskarshamns Vary

Igâr Lick Oskarshamn be.
sok av en internatjonejl
grupp fran FN:s sjöfarts
universjtet i Malmö.
Gruppen var i stan for att
gOra ett studiebesOk pa Os
karshamns Vary. Där stu
derade man den asfalt
tanker som just hailer pa
att fardigstallas.
Ett 20-tal man fran alla världens
horn besokte alltsã Oskarshamns
Vary pa fredagen.

De kom fran Forenta Nationernas
sjöfartsskola i MalmO World Mari
ne Univerity. Under tre veckor ska
de studera hur man forebygger for
oreningar fran fartyg, och besOket
pa Oskarshamns Vary blev en av de
fOrsta punkterna pa programmet.
FramfOr allt ãr deL den asfalt
tanker som just hailer pa aLt byggas
klar pa varvet som intresserade.
DeL är en bat som uppfyller alla
krav när deL galler skydd mot olika
fororeningar, sager Alve Wendt,
Oskarshamns Vary.
Deltagarna i studiegruppen ãr re
presentanter fOr respektive lands
—
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myndighet nOr det gailer fartygs
kontroll. Nu ska de lOra sig hur man
fOrebygger fOroreningar frOn far
tyg. Och brattom Or det den 2 ok
tober trader nya, internationella
regler i kraft om hur skyddade far
tyg mOste vara mot att smutsa ned.
Nya fartyg mOste vara ombyggda
for att fylla de nya normerna tills
dess. Aldre fartyg far upp till 3 Ors
tid pa sig att anpassas till dessa nya,
strOngare regler.
Asfaittankern Or det perfekta stu
dieobjektet, därfOr att den dels upp
fyller de allmOnna villkoren som gal
ler fOr alla bOtar. ‘n den ãr ocksâ

anpassad fOr hantering av specielit
farliga material, varfOr Oven dess
speciella konstruktiori är intressant.
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Deltagarna pO den hOr kursen ska
sedan Oka hem till sina lander och
utbilda dem som i sin tur ska skOta
inspektionen av fartygen.
SOdana hOr studiebesOk Or inte
särskilt vanliga pa Oskarshamns
Vary. 0th nOr deltagarna dessutom
Or frOn sa exotiska platser som El
fenbenskusten, Kina, Libyen och
Saudiarabien blir deL an mera
ovanligt.
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De tar sig
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H
I gr ste sjofartsexperter
fran ‘ãrldens alla hay
ombord p?i asfaltstankern
Ariadne.

början a’ oktober. Deltagarna är
fran 16 binder. Ledarna for kur
sen är Jan-Ake JOnsson och Hans
Olsson fran Sjöfartsverket.
ir

De 16 besOkarna deltar i en kurs
av
anordnad
om havsrniljo
1’ -nationella SjOfartsuniversitet
ilmö, sum invigdes den förste
augusti och drivs i FN:s regi.
Svftet är att hjälpa u—länderna
alt f Okade kunskaper bñde ‘ad
gäller sjOfartsadministration och
vjsjdan berättade Per Eriks
r
s direktdr ‘id Sjöfartsverket

Dialog
Vi försOker att inte inte bara
sitta i skolbänken. Därfor gOr vi
sàdana har studiebesök och en del
praktiskt arbete. Dc som deltar i
den hãr kursen har lñng erfaren
bet a’ sjöfart, sã det blir mera en
dialog, sOger Per Eriksson.
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En a’ deltagarna var D. R. Pa
dalkar med en gedigen sjofartsba
na bakom sig. Han deltar I kursen
som representant for Indiens re
cerine.
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E Havsmiljö

Idén fick vi. niir man Ia ncr SjO
hefãlsskolan. Det var en av de
bOttre skolorna. och vi tvckte alt
Den fOrsta veckan bar varit
det var liimpligt att anvinda den mycket bra. Det är vOrdefuilt att
pi niigot annat salt. herattar han. utbyta idéer och erfarenheter
Pa SjOfartsuniversitetet har man samt f en chans att fulla ut de.
dels ettOriga och tvaOriga kurser, kunskapsluckor vi bar om hays
dels kortare kurser pa Ire veckor. miljObestämmelser, menade han.
Just den här kursen iir en kort
kurs, dOr man lir ut hur man Un
Lisa Ahistrand
dersöker om ett fartyg uppf3 Icr
de internationella miljöhstämmel
Foto: Torbjörn Byman
ser pa haven, som trader i kraft i
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• ‘vfter ned
a. Internatio
,zella Sjofarr
sunhtersitetet,
sorn
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drivs
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regi, är
hjãlpa

art
u-länderna aft
Jci dkade kun
bade
skaper
tad galler sjö
farrsad,nini
ac/i
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rederisidan,
berattade Per

Erikcson, di
reku3r i’id Sjo
fartst’erker.
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Det är vardefullt art uthyra erfarenherer och fylla ut kunskapsluckor
jobestärnrnelser, tyckre D. R. Padalkarfràn Indien.
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