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Sjöfartsföreläsningar
Anmälan: Ingen föranmälan krävs. Fri entré!
Plats: Sjöfartshögskolans aula, B135, Landgången 4.  
Dessa föreläsningar hålls endast på plats i Kalmar!
Frågor: Therése Lindén, 0480-49 76 01, therese.linden@lnu.se 

3 feb
18.00-19.30
Kalmar

 

Ett liv med segelfartyg 
 från hamnkapteners hatobjekt till 

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 
Egil och Kerstin Bergström

Egil och Kerstin Bergström berättar om hur livet med segelfartyg 
utvecklat deras kunnande. Alltifrån skeppsbyggnadsteknik, utveck-
ling av ett kulturarv, segelsömnad och segling till marknadsföring av 
upplevelseturism.
Föredragshållare: Egil och Kerstin Bergström, träskeppsvarvet i 
Gamleby och ägare av skonarna Linnéa och Vega.

16 feb
18.00-19.30
Kalmar

 

Sjökablar – risk för skador på 
fartyg och kablar 
Thomas Worzyk

Fartyg korsar dagligen över sjökablar. Påverkas kompassen av 
sjö kablar? Hur undviker man att ankaret fastnar i en kabel? Thomas 
Worzyk berättar bl.a. hur man undviker skador på fartygets utrust-
ning och på sjökablar. 

Allt fler sjökablar läggs ut i havet för att täcka det starkt växande 
behovet av datakommunikation och elöverföring. Här får vi höra mer 
om både sjökabelteknologin och utläggningen med specialfartyg. 
Föredragshållare: Thomas Worzyk sjökabelspecialist på ABB i  
Karlskrona
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24 mar
18.00-19.30
Kalmar

 

Sjötrafikföreskrifter – nya regler 
och intressanta rättsfall
Hugo Tiberg

Hugo Tiberg berättar om de nya reglerna i Sjötrafiksföreskrifterna 
och om intressanta rättsfall med koppling till de olika bestämmel-
serna. Under 2009 meddelade Transportstyrelsen en ny föreskrift 
om sjövägsregler. Föreskriften innehåller bl.a. en ny översättning av 
De internationella sjövägsreglerna och ersätter i princip den tidigare 
sjötrafikkungörelsen. Regler kring sjötrafiken fanns tidigare samlade 
i Sjöfartsverkets publikation Sjötrafikföreskrifter med mera, denna 
utgivning har dock upphört, men en privat utgåva med kommentarer 
av sjörättsprofessorn Hugo Tiberg kommer att ges i början av 2010.
Föredragshållare: Hugo Tiberg, professor emeritus i sjörätt

27 apr
18.00-19.30
Kalmar

 

Marina dieselmotorer – möter 
nya miljökrav med olika metoder
Lennart Cronhamn

Motortillverkaren MAN möter framtidens miljökrav,  ”Green Ship”. 
Hur fungerar olika metoder och vad är dess vinst? Hur påverkar olika 
bränslen 2-taktsmotorer? Hur närmar sig MAN framtidens utsläpps-
regler? 
Obs! Föreläsningen ges på engelska
Föredragshållare: Lennart Cronhamn, MAN Diesel PrimeServ 
Academy Copenhagen.




