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OMSLAGSBILDEN:
I samband med Sjofartsriksdagen i MalmO
gforde deltagarna ett mycket intressant
besOk vid World Maritime University som
presenterades av skolans rektor, Erik
NordstrOm. P0 bilden tre elever samtliga
sjokaptener som nu genomgdr utbildning
for att bli lärare vid respektive lands navi
gationsskolor. De konimer (fr vanster)
frOn Nigeria, Ghana respektive Indien.
Examen till Jul.
—

INNEHALL
—

Kielkanalens invigning

En vasentlig del av människans arv
synd är benagenheten att alitid vakna
fOr sent. Ordsprâket “Bättre fOre var
an efter snar” har vi aldrig lärt oss att
leva efter. Katastrofen màste grina
oss i ansiktet innan vi inser behovet av
àtgarder. Det finns en politisk stan
dardfras med vilken utredningar och
regeringar i brist p argument avvisar
varnande pâstàenden om risker och
negativa effekter: “Dessa farhàgor far
inte överdrivas.” Och därmed in
ympas lugn och fOrtrOstan i läsaren.
Farhâgorna fOr OstersjOn behöver
inte överdrivas. Detta valdiga in
nanhav utan jämfOrelse pa var jord är
svart skadat av miljOgifter
sterilt
Over stora bottenpartier, med lànga
kustavsnitt sà förorenade att badfOr
bud rader och generelit sà infekterat
att reproduktionen av djurlivet all
varligt stOrts. Dessa förhàllanden kan
utan vidare betecknas som katastro
fala.
I ovrigt lever OstersjOn vidare pa
ytterligt vanskliga vilikor. Ett av vill
koren är att instromningen av saltvat
ten inte stOrs. Den är redan nu otill
fredställande men hjalps upp av till
falliga kraftiga puisslag av friskt
nordsjOvatten som med nâgra árs mel
lanrum hr fOlj den av speciella mete
orologiska fOrhàllanden.
Ett exempel pa OstersjOns khnslig
bet fick deltagarna i den miljOkon
ferens under ledning av naturvàrds
verkets chef Valfrid Paulsson som var
formiddagens program under àrets
sjOfartsriksdag i MalmO.
Torskfàngsterna dominerar helt det
svenska yrkesfisket (fangstvarde 270
mkr av totalt 392 mkr). OstersjOn sva
rar for 90 procent av den fàngade tors
ken. FOrsvinner torsken ur Ostersjön
raseras underlaget fOr bela den svens
ka fiskerinaringen.
Förekomsten av torsk i Ostersjön
varierar med romklackningen som i
sin tur är beroende av alideles bestäni
da förhâllanden sasom vattnets syr
gas- och salthalt. Aven marginella for
andringar kan inverka odelaggande pa
torskbestándet. Om det diskuterade
—
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brobygget Over Oresund är det sagt
att dess negativa inverkan pa strOm
ningsfOrhàllandena endast blir margi
nella. Men for ett hay där djur och
växter lever pa gransen tilL dOd och Ut
rotning är det just de marginella for
andringarna, de smà aningslOsa ste
gen, som blir sà fOrödande.
SjOfartsnksdagens miljOdebatt handlade huvudsaklingen om andra fràgor
an Oresundsbron, men inlagget fran
representant
om
fiskerinaringens
torskrommen gay j blixtbelysning ett
av skälen varför det i dag bör vara ute
slutet att bygga sá att vattenflödet ge
nom Oresund kan komma att pa
verkas negativt.
Som kan läsas närmare om i detta
nummer av tidningen fick deltagarna i
sjofartsriksdagen fyllig information
om utvecklingen av miljOvhnligare
fartygskonstruktioner och renare far
tygsd rift.
SjOfarten erbjuder redan idag ett
ekonomiskt och miljovanligt trans
portalternativ. Fartygens ansprâk pa
investeringar fran samhällets sida hr
obetydliga vid jhmfOrelse med kost
naderna fOr underhllet av vägar och
jarnvhgsbankar, tunniar och broar for
att inte tala om den debetpost som
vagtrafikoffren representerar. Som
chefen fOr sjOfartsverket Kaj Janérus
uttryckte det: farlederna förslits inte,
vattnet sluter sig bakom fartygets ak
ter och vattenvhgen ligger klar fOr

âteranvandning.
SjOfartsverket hr en drivande kraft i
miljOarbetet. Verket har fatt regering
ens uppdrag att i samràd med natur
várdsverket kartlagga sjOfartens mu
jOfOroreningar och därmed skapa det
kunskapsunderlag som inte minst sjO
fartsnaringen behOver fOr fortsatta ef
Utrednings
fektiva miljOinsatser.
projektet med fOrsiag till atgarder
skall redovisas senast den 15 maj
1990.
SjOfarten är en miljOresurs med stor
Redovisning
utvecklingspotential.
ama i MalmO visade det stora intres
set mom sjOfarten, bade hos redare
och ombordansthllda, att ta till vara
mojligheterna att ytterligare utveckLa
sjOvagen till den konkurrenskraftiga
miljovagen. Men bar finns ocksa ett
samhhllsansvar. När far vi en statlig
transportpolitisk utredning som med
klar inriktning pa de vhxande miljO
problemen undersöker fOrutsattning
ama fOr att fOra Over langa och tunga
transporter av bI a miljOfarligt gods
fran jarnvagar och lastbilar till sjO
farten?
Göran Borggdrd
3

Podiet under debatten fr v Hans Holmquist, Kaj Janérus, Anders Lindström, Vaifrid Paulsson, Per Jessing och Berith Cavallin.
(Foto: Kerstin Björnsrröm och Margareta Karis)
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1989 ärs sjofartsriksdag i Malmö
GORAN BORGGARD, Foreningens
styrelseordforande, oppnade sjöfarts
riksdagen och erinrade om att 41% av
vára inrikes transporter gàr sjovagen.
Men denna väg kan bli renare och
tryggare. “Den kan bli en riktig miljö
väg”. Hur, kanske symposiet skulle
kunna ge vagledning om.
Sâ var det dags for dagens huvud
talare och debattledare, naturvàrds
verkets chef VALFRID PAULSSON
att äntra talarstolen. Han medgav sig
inte vara nâgon expert pa sjöfartens
miljofrágor men hoppades kunna Lära
sig mycket under dagen.
Miljövârd i allmänhet är av ett
overgripande samhällsintresse. Det är
viktigt att man hailer fram den riktige
experten. Däremot
miljoarbetaren
sa sig Paulsson inte ha sà mycket till
övers for alla de sá kallade “miljovän
ner” som dyker upp i olika sam
manhang och ofta sager sig tala for
miljOn utan att ha nâgra egentliga
kunskaper eller erfarenheter.
Det statliga miljoarbetet är mycket
ungt. Det kom till pa 1960-talet. Dâ
—
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berörde det mest lokala problem som
igenvuxna sjOar och àar samt ned
skrapning. Man talade ocksà om hur
stora utslappen fran fartygen skulle fa
vara.
Med âren har man lyckats fa en bat
tre kontroll over utsläppen i allmän
het. Trots starkt Okad industrialise
ring är man nu nere pa 1950-talets Ut
slappsnivâ när det galler vissa ämnen.
När det galler tungmetallerna har det
skett patagliga forbattringar. Där
emot Okar hoten fran de mer diffusa
källorna som t ex trafiken ár fran âr.
Kampen mot forsurning, bilavgaser
och buller är det mest angelägna i vãra
dagar. Dessas effekter pàverkar i
grunden människans levnadsvillkor
och har oftast stor geografisk sprid
ning. FOrvärringen sker i snabb takt.
Cancerframkallande ämnen máste be
kampas. Vi mâste lära oss att hantera
avfallet.
Naturen utarmas vilket far till fOljd
att djur- och växtarter minskar, vatmarker dikas ut, hagmarker fOrsvin
ner liksom ur- och sumpskogarna.

Internationell sam
verkan viktig
Mànga av dessa problem máste lOsas
genom internationell samverkan, t ex
konventionsvagen. Det är en om
standlig men nOdvandig process for
att nâ resultat. Tag t ex freonan
vandningen. I vast-Europa och USA
hoppas man fa bort användningen till
slutet av 1990-talet. Samtidigt kom
mer man kanske da att ha kylskap
med freon i varje familj i Kina. Dá
spelar det inte nãgon roll att använd
ningen strypts i västvärlden.

Farliga kända ämnen
Farligheten hos manga ämnen har va
n känd i sekler. Sà t ex visste man re
dan pa 1700-talet om kvicksilvrets
giftighet. Trots detta kom en explosiv
anvandning pa 1900-talets mitt. Lika
sà har kunskap om blyets farlighet
funnits lange. Trots det har det an
vants regelmassigt vid bensinfram
ställning ända fram till senaste ár dá

bilmototyper tagits fram for blyfri
bensin.

BerOr oss alla
Vaifrid Paulsson underströk slutligen
att miljövárd är nàgot oerhört ailvar
ligt. Det berör självfallet oss alla i
samhället, inte bara dem som kallar
sig “miljövänner”. Man màste ta itu
med problem i grunden och inte bara
flytta faran fran ett omràde till ett an
nat.
Dagens trafikproblem är avsevärda.
Utslappen forfarliga. Det galler bade
vag-, flyg- och fartygstrafik.
mom IMO arbetas reglerna fram.
Organisationen har en särskild kom
mitté som behandlar olika miljofrágor
och farligtgodstransporter. Det finns
system for trafikreglering i tránga far
leder och krav pa lotsning. Olycksfre
kvensen mom sjOfarten är lag.
FOrhâllandet är att sjötrafiken ofta
glOms bort i den allmänna debatten
som mest rör sig kring bilar och jam
vag. En vasentlig bestándsdel i det
övergripande trafikpolitiska màlet är
dock att ástadkomma en miljovanlig
trafikforsorjning mom alla trafik
grenar.
Det var sà dags fOr dagens andre
närvarande generaldirektOr, KAJ JA
NERUS fran sjöfartsverket, att beröra

Sjofartsriksdagen
samlade en rekord
publik pci 160 sjo
fartsintresserade
personer.

miljofrigorna främst frin sjOfartens
utgângspunkter.
Miljofrágorna mom sjOfarten har en
framträdande plats, sa Janérus. SjO
farten har flera forsteg framför andra
trafikgrenar. Det finns ett institutio
naliserat intenationeilt samarbete. at
skilliga konventioner.
Tanker man pa, sa KAJ JANERUS,
att sjOfarten gOr ytterst fi ingrepp i
naturen i jämförelse med bilvagar och
jarnvagsbankar? Inga tunnlar, broar
eller planskilda korsningar som tar
stora arealer i ansprâk. Vattnet sluter
sig bakom aktern och är kiart for Oter
an vändande.
Investeringsanslaget fOr vägar är
idag 2 miljarder kr, for järnvagar 1
miljard kr och for sjOfarten 300 mkr.
KAJ JANERUS nämnde som exem
pel att om man ska fOra 22 000 ton ol
ja fran Goteborg till OrnskOldsvik sâ
gàr det 120 ton fartygsbunker eller
450 ton lastbilsdiesel samt 630 last
bilar eller ett fartyg. Miljökonklusio
nen är uppenbar.
A andra sidan använder redaren
billigaste och sämsta bunkeroija när
priserna gàr upp. Men intresset stiger
fOr att använda bättre oljor med lagre
svavelhalt och elektrisk landkoppling
vid hamnlage istället fOr att köra med
fartygets hjalpmaskmneri som drar ol
ja.
-

\
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Vaifrid Paulsson OverOses tned material
om sjofartens fortrafflighet i miljöhänse
ende.

Regeringen har uppdragit at sjO
fartsverket att i samrâd med natur
vàrdsverket kartlagga sjOfartens mu
jöeffekter och arbeta fram fOrsiag till
àtgarder for att minska sjötrafikens
miljOfOroreningar. Uppdraget ska re

Kaj Janérus fri sjofartsverket berattar
cnn bi a utredningsuppdrag fran regering
en om sjafartsmiljon.
dovisas senast i maj 1990. Här galler
det
• bunkerkvalitét
• rokgasrening
• kolväten till atmosfären
• freoner mom kyl- och frysteknik
• haloner i brandbekampningssystem
• bottenfarger
• sanitet och avloppsystem
• scrubbers for inertgassystem
• kemiska rengoringsmedel
• kiorinatorer o dyl i kylvattensystem
KAJ JANERUS avrundade med att
berätta att projektet ska klarlagga sjO
fartens utslapp och avgaser och sätta
detta i relation till ovriga utslapp Over
Sverige. Vidare ska forslag till sjö
fartsanpassad reningsteknik tas fram.
Som företrädare fOr rederinãringen
och särskilt fOr den gren som trans
porterar olja framträdde GORAN
HAMMARBERG fran ARGONAUT
rederiet.
HAMMARBERG beskrev världens
olje
kommunistländerna
utanfOr
konsumtion per dag till
• ca 50 miljoner fat eller
• ca 8 miljoner m
3 eller
• ca 450 000 tusen tankbilar.
Bara sjOfarten kan hantera dessa
volymer som ökar for vane àr.
Trots insatser fran IMO i regleran
de och fOrebyggande syften drabbas
världen dà och da av utslappskata
strofer när fartyg skadas som Torrey
Canyon 1967, Metual 1974, Amoco
Caditz 1978 och flu Exxon Valdez
1989.
6

Dessa medför lokalt ohyggliga tra
gedier fOr alla inblandade, natur och
människor.
Anstrangningarna for att f fram ett
näst intill miljOsäkert fartyg har fort
satt men vi drabbas trots detta av
olyckor. De s k operativa utslappen
var 1973 Over 1 milj ton men hade
1981 gàtt ned till mindre an 200 000
ton per àr.
Tekniska átgarder har utan tvekan
reducerat de operativa utslappen men
verksamheten har blivit mycket mer
komplicerad och kräver hogre kun
nande.
Tekniska átgarder har däremot inte
fOrmâtt reducera de olycksbetingade
utslappen. Kanske vâgar man saga att
reglerna bidragit till Okade risker till
fOljd av irrationellt eller avvikande
manskligt beteende.
Man mâste därför ta tillvara den yr
keskompetens som flu tyvarr snabbt
tunnas Ut. Branschorganisationer, re
derier, vary, kiassallskap och myndig
heter har ett gemensamt ansvar for
att tidigare yrkeserfarenhet utnyttjas
och utvecklas och att kunskapstörs
tande ungdom lockas till branschen
och far en professionell utbildning.
Tankfartygsverksamhet har genom
alla nya regLer och nya konstruktioner
och nya hjalpmedeL blivit en kompli
cerad verksamhet som förutsätter till
gang till yrkeskunnig personal.
Den andre redarerepresentanten pa
podiet fOreträdde en annan utsatt
verksamhet, fArjesjOfarten, som är
mycket stor i Sverige och som har be
hov av att komma in i de centrala de
larna av hamnstäderna. Det var vice
verkställande direktören i Scandina
vian Ferry Line SVEN BACKE som
antrade talarstolen.
Backe företräder färjeintressena i
Oresund och är naturligtvis ingen van
av broprospektet.
Under mânga ár, Over 100, harfrã
gan om fasta förbindelser Over Ore
sund diskuterats och debatterats. Som
tur är har fOrslagen inte realiserats
och utredning har fOljt pa utredning. I
den senaste utredningen och upp
dateringen av densamma fastslâr man
att om en fast förbindelse ska eta
bleras sâ ska den etableras i sOdra
Oresund. Här finns tre framtida alter
nativ
1 fortsatt färjetrafik
2 fyrfilig landsvagsbro med wà jam
vagsspàr
3 tunnel med tvâ spar fOr enbart jam
vagstrafik.
Av nágon underlig anledning bar

man i utredningen enligt Backe
kommit fram till den hapnadsvack
ande slutsatsen att fortsatt farjetrafrk
är det mest miljofororenande alter

nativet.
Ett sâdant pàstàeende kan givetvis
inte fa stá oemotsagt och man finner
snart att utredarna har inanipulerat
verkligheten genom att endast räkna
med 50 procentig reduktion av far
tygsdieslarnas kvaveoxidutslapp.
Redan idag finns existerande teknik
som reducerar kvaveoxidutslappen
med 80—90%. Verkligheten blir gi
vetvis da en annan och alternativet
fortsatt färjetrafik framstár som det
basta.
Vi i Scandinavian Ferry Lines pro
jekterar, sa SVEN BACKE, fOr när
varande nya färjor till trafiken mellan
Helsingborg och HelsingOr. Vad var
därfOr naturligare an att engagera oss
i debatten och fOrsOka skapa det mu
jOvanliga fartyget fOr framtiden.
Vad är det da fOr fràgor som i fOrsta
hand är av betydelse i ett sàdant far
tyg?
1 Avfall, fast och flytande
2 bottenfarger
3 kemikalier i sjovattenintagen
4 kvaveoxidutslapp
5 stoft
6 svaveloxidutslapp.
Om man bOrjar med avfallsfrágor är
det omOjligt fOr ett passagerarfartyg
att undvika att producera avfall. Vad
man kan gora är att behandla avfallet
pa ett miljOvanligt sätt.
Fast avfall är plast, plàt och glas.
Plast betraktas som miljOfarligt och
sorteras tillsammans med oljetrasor i
slutna karl som sands i land fOr de
struktion. Plât och metall gâr till ater
vinning. Glas, i fOrsta hand anvands

GOran Harninarberg beskriver den enor
ma oljekonsumtionen i världen. Fartygs
transporter är helt nodvandiga.

returgias, och övrigt glas fargsorteras
och krossas i glasconteinrar, som gár
till âtervinning.
avfall fran toaletter
Svartvatten
minimeras genom anvandning av va
cuumtoaletter och förvaras i tankar
ombord for ilandpumpning till kom
munens reningsverk.
Grãvatten
avfall fran kök och
disk. Vid behov males avfallet i kvar
nar och därefter pumpas även detta
vatten i tankar for vidare befordran
till reningsverk.
—

den och lag ofta i närhet till sam
hallet. Det var en tid dá fartygen hade
gott om tid och lag lange i hamnarna,
da godset rullades, bars och plockades
och det enda hjalpmedlen bestod av
fartygens vinchar eller landbaserade
kranar.

—

Genon

detta forfarande lämnar

in get avfall fartyget till sjoss.
När det galler bottenfarg sâ växer
det i havet och även pa botten av far
tyget. Detta hämmar farten och gor Sven Backe berättar om SFSs senaste mu
att det krävs mer bränsle. FOr att jOriktiga farja, en svdr konkurrent till bro
fOrhindra bevaxning màlar man bot forslaget. Men han vill inte visa bud pa farten med farger innehâllande gift. En Jan ännu.
fOrbattring har skett genom den lOs get. Bilden visades endast nàgra Se
ningsfria epoxyfargen som bar en torr kunder därför att alit ännu inte var
halt pa 100% mot “normalfargens” klart med projekteringen. Intresset
50%. Inga gifter lämnar denna farg.
fOr fartyget var enormt men BACKE
Den vaxthämmande antifoulingen vidhOll sin installning och nàgot fartyg
kan nu fàs utan det giftiga tennet som blev inte uppvisat vid detta tillfälle.
gör att den är mer miljOvanlig. Avstár
man helt fran antifouling och borstar
fartyget, kravet är i vàra vatten ca fy SVEN LINDE, förbundsdirektOr i
ra gànger per âr, far man bevaxnings Svenska HamnfOrbundet, berättade
toppar d det gár at mer bränsle. Det att genom de svenska hamnarna pas
ta förorenar mer an ett fartyg med ren serar árligen 125 milj. ton gods,
antifoulingbotten
som fOrbränner 450 000 järnvagsvagnar, 4 milj. per
mindre olja.
sonbilar och 1,5 milj. lastbilar. Pas
Det galler att här hitta balansen sagerarantalet fOr 1988 var omkring
mellan antifouling med lâgt giftinne 40 milj. varav huvuddelen Over de
hall och självpolerande epoxyfarger kortare linjerna over Oresund.
som kräver borstning.
Antal fartygsrOrelser i vâra stOrsta
Det gâr att undvika kemikalier i hamnar rör sig om lángt over 100 000
sj ovattenintagen.
per àr och hamn. I synnerhet är in
For att begransa utslapp av kväve tensiteten hOgre i färjhamnarna ge
oxider förses dieselmotorerna med nom vilka gàr en närmast oavbruten
katalytisk avgaSrening. Anlaggningen strOm av gods, människor och fordon.
bestàr av en tank samt en insprut
FOrutom dessa aktiviteter kommer
ningsanordning for amoniak i avgas alla de som har sitt dagliga vary i ham
röret och en katalysator for den ke narna och de jarnvagsvagnar och bilar
miska processen. En anlaggning av som for med sig gods till fartygen och
detta slag med motorerna belastade fran desamma respektive hanterar
till mellan 30—100% ger en kväve gods mom hamnomradet.
oxidutslappsreduktion pa 90%.
Hamnen utgör naturligtvis en viss
I nulaget finns inte nâgon existeran belastning pa miljOn. Vi far buller, av
de teknik fOr svavelutslappen som kan gasutslapp, luktutslapp, utslapp av ol
användas i fartyg och fOr marina die jor i depâerna, trafikanhopningar och
selmotorer. For reduktion av svavel andra storningar. De närboende kia
utslapp gâr vi istället pa oljekvali gar Over olagenheter och kräver in
téten. Vi använder f n en marindiesel satser fran halsovârdsmyndigheten.
med en svavelhalt med endast 0,18%. Transporten av farligt gods väcker oro
De nya fartygen avser vi att driva med speciellt om det màste ske i tättbe
samma typ av bunkerolja. När det gal byggda omràden.
ler stoftreduktionen stalls stora krav
pa motortiliverkarna. Men det finns
En idyll
teknik for sàdan reduktion.
Till slut visade SVEN BACKE en FOre den nuvarande mekaniseringen
bild föreställande det planerade farty var hamnarna närmast idylliska omrà

Annorlunda flu
Dagens mekaniserade verklighet ser
annorlunda Ut och de människor som
hanterar gods och varor i vàra hamnar
bar blivit specialister pa truckar, for
don. kranar och en mangd andra
hjälpmedel. Det manuella arbetet bar
nästan fOrsvunnit. Vidare har utveck
lingen pa transportomràdet krävt
stOrre hamnar med Okat djup och
vidsträckta hanteringsytor. Utbyggna
der bar delvis kommit att ske mom
gamla hamnomrâden eller i dessas
näromráden och därav en hel del
problem. Men i bade Sverige och ut
landet har nya hamnar byggts utanfOr
det egentliga stadsomradet. Dessa
nya hamnar iigger ofta làngt borta och
är fOga attraktiva fOr passagerartrafik
i kombination med fordon. FOr sàdan
trafik är det Onskvärt med centrala lä
gen och i nagra av vara stOrsta hamnar
har hamnrOrelsen kommit i konflikt
med eller i motsatsställning med när
boende.

Ett internationeilt perspektiv
SjOfart är internationell och anpassad
till internationella normer och efter
som hamnverksamheten är en del där
av máste utvecklingen av denna an
passas pa samma sätt. HamnfOr
bundet har sysslat internt med dessa
miljOfragor under en lang tid och bar
gjort vad man kunnat fOr att fa in
ternationella konventioner som ska
fOrhindra havets och hamnarnas ned
smutsning av olja och kemikalier. Det
kan bl a nämnas att FOrbundet lam
nat fOrslag till International Maritime
Organisation (IMO) angaende hur
man ska lOsa mottagningsfragorna fOr
lastrester av t ex bulkkemikalier.
Vad som tilldragit sig mest intresse
fOr svenska hamnar ar emellertid
Helsingforskonventionen som ska fOr
hindra skadliga utslapp i OstersjOn.
Det är emellertid hittills bara Sveri
ge och Danmark som har fOljt denna
rekommendation och det bar medfOrt
en viss anhopning av miljOavfall till
vara bamnar. Kostnaderna fOr de
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Sven Linde poangterar att det inte är

haninarna i sig sorn sinutsar ner. Det är

deras kunder.

svenska hamnarna for mottagning av
avfall har stigit fran nâgra 100 000 kr
1980 till mellan 9 och 10 milj. kr. 1988.
For dessa kostnader har hamnarna i
stort sett inte kunnat eller velat kom
pensera sig. Arbetet fran hamnarnas
sida är att verka for att de liberala reg
lerna ska tillampas även av andra sta
ter.

Andra miljöomràden
Linde nämnde vidare nàgot om andra
miljoproblem i hamnarna, t ex depo
nering av muddermassor och luftfOro
reningar. I vilken grad är hamnarna
skyldiga till om fororening av luften
har skett? Till luftfOroreningar hOr
ocksà utslapp av dieselgaser fran far
tygens hjalpmaskiner i hamn och även
om detta egentligen är ett litet pro
blem kompliceras det av klagomãlen
over det standiga bullret fran dessa
maskiner. Det har gàtt sâ lângt att i
Stockholm och Goteborg myndighe
terna bar âlagt rederierna att koppla
färjorna til landstrOm. Nágot som är
mycket tekniskt komplicerat.

Farligt gods-problemet
Genom vàra hamnar fraktas ârligen
mycket stora mangder “farligt gods”.
Denna trafik betraktas av mânga
medborgare som en stor fara. Dess
bättre har inga stOrre olyckor annu
8

hänt. Regler fOr hantering av farligt
gods är emellertid flu under utarbe
tande av raddningsverket i samverkan
med bl a med Hamnförbundet fOr att
oka säkerheten i hamnarna. Det bety
der inte att vi saknar regelverk flu
men de behOver hela tiden fOrbättras i
takt med att nya produkter tillkom
mer och den tekniska utvecklingen
gàr framàt.
Linde understrOk slutligen att ham
narna och Hamnförbundet är angelag
na om att i mesta mojliga man ta han
syn till miljön och vill gora vad som är
tekniskt och ekonomiskt mojligt här
vidlag. Viss tolerans mot en nödvän
dig verksamhet máste dock visas. Man
far inte pàlagga hamnarna restriktio
ner som gor dem närmast omOjliga att
använda.
Den viktiga utbildningssidan repre
senterades vid sjOfartsriksdagen av
rektor ERIC BJORKMAN, Sjöbefäls
skolan i Kalmar.
BjOrkman erinrade fOrst om att
IMO lagt fast utbildnings- och kun
skapskraven i en särskild konvention.
Där finns precisa krav pa bade far
tygs- och maskinbefäl.
Pa senare âr har intresset for miljO
frágor mom utbildningen intensifie
rats. Det galler sàväl arbetsmiljOn
som den yttre miljOn. Kurser i dessa
ämnen ingar numera i styrmans- och
maskinteknikerlinjerna liksom i de av
slutande sjokaptens- och sjOingen
jOrslinjerna.
ERIC BJORKMAN är medveten
om att elevernas intresse for dessa frá
gor ökat starkt. DärfOr har man pa
Kalmar-skolan lagt stor vikt vid fOr
djupade kunskaper om miljOteknik.
Det är att hoppas att denna ändrade
utbildning kommer att ge resultat om
bord pa fartygen.
Ett uppmärksammat inlagg gjordes
under debatten av ombudsmannen i
Sveriges Fiskares RiksfOrbund RO
LAND NORLEN.
Norlén begav sig kanske lite utanfOr
det utstakade omràdet in i Oresunds
brodebatten och pekade pa vad miljOn
betyder fOr yrkesfisket i Ostersjon och
särskilt for torskfisket.
Ar 1987 fângade de svenska yrkes
fiskarna 197 307 ton fisk till ett värde i
förstahandsledet pa 746 mkr. Räknas
fángstvardet om till konsumentpriset
blir värdet pa fângsten ca 3 miljarder
kr. Det finns idag ca 3 500 yrkesfiska
re fOrdelade runt Sveriges kuster. Var
je yrkesfiskare till sjOss genererar sju
arbetstillfällen i land. Totalt sâ finns
det ca 25 000 arbetstillfällen i fiskeri
naringen.

Eric BjOrkman berattar om miljOsatsning
en pc sjobefalsskolorna.
Norlén pekade vidare pa att Oster
sjOn har stor betydelse fOr yrkesfisket.
56 % av det svenska yrkesfiskets to
talvärde komrner fran Ostersjön.
Torsken frti Ostersjön svara for 90 %
av det svenska torskfisket.
Torskens reproduktionsmöjligheter
FOr att torskleken ska ge resultat
krävs en salthalt pa upp till 10 promil
Fiskarnas talesman Roland Norlén sdg
betydande hot mot torsken i Oster
sjön om Oresundsbron byggs.

ic och en syrgashalt p upp till ett
milligram per liter. Dessa villkor upp
fylls idag endast pa 50—150 meters
djup söder om Gotland, öster om
Bornholm och i Gdansk-bukten.
Minskar saithalten, sjunker torskag
gen ned till botten eller ned i ett om
ráde med for lag syrgashalt. I bàda fal
len kävs äggen och torskleken ger inte
nágot resultat. Upprepas det tillräck
Iigtmânga gânger fOrsvinner torsken
ur OstersjOn.
Oresundsbrons eventuella piverkan
pa Ostersjön
I de olika utredningarna om Ore
sundsbron sâ framgàr det att broalter
nativet kommer att pàverka vat
tenomsattningen med ca 17 %. FOr
att undvika detta fOreslàs ett antal
kompensationsmuddringar i Oresund
men det är svãrt att avgöra om
muddringen kan ge avsedd effekt.
Kunskapen om olika vattenstrOmmars
inverkan pa varandra i förhállande till
bottnen är delvis dàlig. I de fiesta be
rakningarna finns ett osäkerhetsmo
ment.
Norlén konstaterade att experterna
“tror” att de med hjalp av muddringar
ska fà en nolleffekt pa vattenstrOm
ningen genom Oresund. Full vetskap
erhàlls först efter det att bron har
byggts. Skulle berakningarna inte
Overensstämma med verkligheten ris
keras 25 000 arbetstillfällen.
Nationalekonomiskt skulle en bro
over Oresund kunna bli en fOrlust om
konsekvenserna for fiskenaringen och
halsolaget beaktas.

Debatten
VALFRID PAULSSON inledde med
att konstatera att dagen varit lärorik.
Olika sektorer av samhällslivet upple
ver miljövàrd som en utmaning att ta
tag i problemen.
Naturvàrdsverkets roll är att se till
att medborgarna, industrier och det
allmänna lever upp till riksdagens am
bitioner.
Paulsson upplever att redarna tar
krafttag. Utbildningen är viktig. In
ternationellt samarbete kan vara ett
hinder genom sin làngsamma genom
slagskraft men dessa hinder kan bara
lOsas internationeilt.
Det finns mánga viktiga problem
att lOsa som t ex bottenfargernas sam
mansattning, säkrare trafikleder och
miljOvanligare hamnaktiviteter.
Representanten fOr Svenska Mas
kinbefälsfOrbundet HANS HOLM
QUIST framhOll att det tidigare gallde
att driva fram fartygen sâ ekonomiskt
som mOjligt men att man alltmera ser
till miljohansynen.
FOrbattringar kravs när det galler
avgasrening,
lansvattenseparatorer
och bunkeroljor.
Holmquist ställde frâgan, är det
nOdvandigt att blanda in gifter i oljan?
JANERUS pekade pa att Sverige in
ternationellt sätt är ett litet sjöfarts
land som enskilt inte kan göra sá
mycket. DärfOr är det nOdvandigt att
arbeta internationelit.

ANDERS LINDSTROM fran Sven
ska SjOfolksförbundet medgav att mil
jöintresset kommit sent in i bilden i
hans organisation.
Det började
egentligen med Oresundsbrofràgan.
Principen màste âtminstone vara
att inte ge naturen mer an den tal.
Han ville lägga stor del av skulden
for att miljOhansynen inte blivit mer
tillgodosedd pa redarna och sjöfartsin
dustrins forandringar under senare àr.
Man byter fiagg till làgkostnadslander
s k bekväma fiaggor. I dessa lander
saknas inspektionsmyndigheter och i
stort sett all utbildning. Haveristati
stiken försämras trots ny, bättre tek
nik. Men man använder de billigaste
och samtidigt sämst utbildade be
sattningarna. Flaggstaterna minskar
sina kontrollsystem. När sedan farty
gen flyr de utvecklade ländernas regi
ster, màste dessa lander skära ned si
na inspektionsresurser.
Trots detta finns det idag hos kvar
varande svenska redare ett utbrett
miljOintresse.
PER JESSING fran RedarefOr
eningen hOll i stort sett med Lind
strOm om att fOrsamringar inträtt in
ternationellt sett men de nytillkomna
registerlanderna hävdar att de ska le
va upp till fastslagna regler.
Sverige kan inte ha särbestäm
melser.

Glatt mellanaktssamtal mellan Vaifrid Paulsson och riksdagsdeltagare.
Sammanfattning
Aven en mycket marginell fOrandring
av OstersjOns salthalt aventyrar tors
kens reproduktionsfOrmàga. Torsk
fisket i OstersjOn har en utomordent
hg betydelse fOr yrkesfisket. Torsk
tillgângen i OstersjOn utgOr grunden
fOr det svenska yrkesfisket och fOr
Overenskommelser Sverige gOr med
andra lander om fiskekvoter. Torsken
i OstersjOn byts mot kvoter i t ex
NordsjOn.
Fiskarnas RiksfOrbund anser att
inget nytt framkommmit som kan Un
danrOja den osäkerhet som finns om

en bro byggs. Man motsatter sig be
stämt att en bro byggs over Oresund.
Ska en fast fOrbindelse etableras mellan KOpenhamn och MalmO fOrordas
en borrad tunnel under Oresunds bot
ten,
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Talar detta for att sjövägen kan be
traktas som miii ovagen?
Sâ var det dags att sedan deltagar
na ätit lunch fâ höra Göran Johans
son fran Kockums Marine AB och
Erik Nordstrom fran The World Ma
ritime University berätta om sina re
spektive verksamhetsfält. Ett utför
ligt reportage fran skolan finns i nr
10/87 av denne tidskrift. Av utrym
meskäl ber vi att fa àterkomma om
Kockums Marina verksamhet i ett Se
nare nummer.
Dagen avslutades med studiebesök
bade pa Universitet och i Kockum
Marines verkstäder.
Till sist pa dagen bjöd Malmö stad
pa god middag i stadens traditionsrika
rádhus.
—

—

Berith Cavallin fran Skdnes naturvardsforbund visar upp sitt stOd for sjOfarten.
Jo dá, svarade
LINDSTROM. Vi behöver inte van
ta pa internationella konventioner. Vi
ska vara världsledande när det galier
t ex färjedriften. Vi har hogre krav
och dem ska vi behâlla.
Vi har en nästan permanent hog
konjunktur och dá har vi rätt att kräva
hOjda krav. SjOfartsverket ska fOra
fram nya, strangare regler.
HOLMQUIST höll med om att vi
ska ha stranga krav fOr sjOfarten. Tiden är nu gynnsam for sjOfarten. den
är miljOsäker och energisnâl. Den be
talar ocksâ sina egna kostnader i
mycket hOgre grad an andra trans
ports ätt.
Med i debatten var ocksà BERITH
CAVALLIN fran Skânes Naturvards
förbund.
Hon talade om att man mom hen
nes organisation tog stallning for far
jor over Oresund for gods- och pas
sagerarbefordran.
Hon hoppades att andra rederier
skulle följa i Scandinavian Ferry Lines
miljöorienterade spar. Tekniken i
hamnarna mâste korrespondera med
den i fartygen.
JANERUS intygade att Sverige är
ledande när det gaIler kraven pa far
jor. SjOfartsverket har inte knappat in
pa kontroilen Over svenska och Ut
ländska fartyg. Det finns regler om s k
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Nästa nummer av tid
hamnstatskontroll av fartyg. Men ty
värr har vi ännu inte levt upp till alla
fOrpliktelser. Men vi arbetar stray
samt uppàt.
PAULSSON avrundade med att sä
ga att det alitid blir debatt när man är
emot nâgot. Det ar roligare att siâss
for nágot man viii uppná. Naturvards
verket viii att sà mycket som mojLigt
av miljofarliga transporter ska git till

ningen kommer i Er
brevláda i slutet av
september.

Si 0S5.

En sjofartsveteran, Ulf Trapp, i samsprOk med en av World Maritime Universi
ty’s elever i skolans bibliotek.
--

