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Lär ut de goda exemplen
REPORTAGE  Hans Hederström leder Carnivals träningscenter Csmart, där 
den mänskliga faktorn ses som en resurs och inte ett problem. SID 34
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Människan 
skapar 
säkerheten
REPORTAGE  Csmart är träningscentret som utgår från människan 
som en förutsättning för sjösäkerhet. Här tränar sjöbefäl från 
Carnivals hela flotta på ledarskap och samarbete.

TEXT & FOTO: ANNA LuNDBERG
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tvecklingen av säkerhetsrutiner har all-
tid varit en ryckig historia, där varje ryck 
föregås av en katastrof. Inom sjöfarten 
är milstolpar som Titanic, Herald of Free 
Enterprise och Estonia tragiska händel-
ser som samtidigt gjorde sjöfarten säk-
rare. Vi definierar vår grundläggande 
förmåga till överlevnad som ”trial and 
error”. Gör om, gör rätt.

När man bygger ett system, vare sig 
det består av ett enkelt verktyg eller ett 
helt fartyg, är den traditionella tanken 

att systemet i sig är säkert och perfekt, ända tills en 
användare kommer och äventyrar det hela.

Men är det verkligen så att människan bara kan lära 
sig genom att göra fel? Är den mänskliga faktorn alltid 
den som är opålitlig? 

Hans Hederström, grundare av och chef för Carnival 
Corporations träningscenter Csmart, är en påfallande 
mild man. Ända tills han kommer igång med argumen-
tationen kring den mänskliga faktorn. Då bryter hans 
patos igenom, men också hans frustration:

– Människan är inte problemet, det är systemet. Den 
omgivning människan jobbar i är komplex och kan inte 
beskrivas i detalj. Människan måste hela tiden anpassa 
sig och det är det vi kallar gott sjömanskap. Men har 
man inte kompetens och erfarenhet är det väldigt svårt 
att anpassa sig. 

Människan skapar säkerhet
Han beskriver de områden som måste läras in och trä-
nas: teknisk kompetens, ledarskap och samarbete samt 
human factors. Han räcker samtidigt över den enda give-
away han brukar dela ut till besökare på kontoret: Sid-
ney Dekkers ”The field guide to understanding human 
error”, boken som vrider på begreppet human error och 
lyfter fram att människan inte är problemet utan i stället 
förutsättningen för att system ska fungera bra. 

– Människan är den starka sidan, men man måste 
hjälpa människan genom att ge kompetens på de här 
områdena och utveckla anpassningsförmågan i olika 
hänseenden. När de här områdena fungerar och möts 
kan människan skapa säkerhet.

Han beskriver också hur mycket mer ändamålsen-
ligt det är att lära av och träna när det går bra, inte bara 
titta på misstagen. 

– Det här är fortfarande nya tankar för branschen, 
man tittar alldeles för mycket på ”human error”. Men 
problemet är inte att en person begår misstag, det är 
förväntat, däremot om ett team av två eller tre personer 
låter ett misstag passera utan åtgärd är ett problem som 
måste lösas på organisationsplanet. Jag försöker leda in 
det maritima tänkandet på det där, men det är segt. 

Sjöfartstidningen besöker Hans Hederström i Alme-
re, en bit öster om Amsterdam. Nybyggda Csmart består 
av två byggnader, ett hotell och byggnaden där träning 
och undervisning äger rum. Det går en gångtunnel 
under jord mellan husen, om man föredrar att undvika 
den något blåsiga omgivningen. 

Området är naturskönt, Csmart ligger på en kon-
struerad kulle intill Ijmeer, den första av de fjorton 
gränssjöarna, Randmeren, som ramar in det torrlagda 
marskland som är så speciellt för Nederländerna. När 
byggprojekten kring centret är klara kommer området 
att bli desto vackrare, i dag är nybyggnationen påtag-
lig. Vinden är dessutom konstant, berättar Hans Heder-
ström.

Saknar motstycke
Csmarts samlade simulatorresurser saknar motsvarig-
het i världen och består av ungefär lika delar maskin- 
och bryggsimulatorer. Kursutbudet är stort med ton-

U

”Det här är fortfarande nya tankar 
för branschen. Man tittar alldeles 

för mycket på ’human error’.”
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Csmart Academy

■■ Öppnade 2008 i nederländska Almere. Nya anlägg-
ningen i Almere öppnade 2016.

■■ Ägs av Carnival Corporation, världens största 
kryssningsrederi med 104 fartyg som seglar under 
varumärkena Carnival Cruise Line, Princess Cru-
ises, Holland America Line, Seabourn, Cunard, AIDA 
Cruises, Costa Cruises, P&O Cruises och Fathom.

■■ Csmarts verksamhet finaniseras genom en fast 
summa per år och fartyg i Carnivals flotta. 

■■ Under 2017 tar Csmart emot omkring 6 500 befäl.

■■ Från och med 2017 är det obligatoriskt för alla 
däcks- och maskinbefäl i flottan att genomgå årlig 
träning på Csmart.

■■ Till anläggningen hör ett tolvvåningars hotell med 
176 rum.

■■ Personalen består av 41 fasta instruktörer, 27 line 
instructors – aktiva befäl som varvar ombordtid 
och instruktörstid på Csmart under fyra år, 10 fleet 
captains och 10 fleet chief engineers som jobbar 
ombord och kontrollerar att verkligheten motsvarar 
målen med träningen. Därutöver teknisk personal, 
affärssupport samt assessorer och konsulter. Totalt 
jobbar 130–140 personer i anläggningen, varav 
drygt hälften är fasta.

Standardverk. Antonio Di Lietos 
bok Bridge Resource Management är 
självklar i Hans Hederströms bokhylla. 
Boken är en vetenskaplig avhandling 
och utreder Costa Concordia-haveriet.
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vikt på organisation och teamwork i kurser som Bridge 
Resource Management (BRM), Ship Handling och Engi-
ne Room Management (ERM). De senaste åren har det 
tillkommit kurser i ledarskap, miljö och hållbarhet samt 
tekniska kurser i till exempel högspännings- och skrub-
bersystem.

Liten skala från början
I år väntas 6 500 sjöbefäl komma för att lära och träna 
på anläggningens 11 000 kvadratmeter. För att maximera 
tillgängligheten pågår träningen från sju på morgonen 
till elva på kvällen uppdelat på tre pass. Varje grupp som 
går en simulatorkurs får fem timmar i simulator och tre 
timmar briefing och debriefing i klassrum per dag.

Det började i lite mindre skala. 
– 2008 lämnade jag Chalmers, flyttade hit ned och 

byggde upp det gamla stället. Det var bara ett tomt lager 
och en kontorsbyggnad, vi hade 1 100 kvadratmeter 
lokal och 800 kvadratmeter kontor ungefär. Jag tänkte 
”det här kommer vi aldrig att fylla”. 

Hans hustru följde med till Almere och jobbade kvar 

fram tills för ett år sedan. Nu bor hon i Göteborg igen.
– Hon fick ta på sig ansvaret att sätta igång restau-

rangen. Hon är duktig på att laga mat och det var inte 
så mycket folk i början, kanske ett trettiotal personer. 
Vi hade i princip bara två kurser, en BRM-kurs och en 
ECDIS-kurs.

2014 stod det klart att efterfrågan på Csmarts trä-
ning överträffade kapaciteten och beslut togs att ordna 
ett större träningscenter. Bakom de senaste årens stora 
ökning av efterfrågan finns ett sådant där tragiskt ryck, 
en katastrof som ställde Carnival Corporation på tå.

Efterfrågan exploderade
– Vi växte sakta fram till 2013. Efter Costa Concordia 
växte efterfrågan på våra kurser något alldeles enormt, 
säger Hans Hederström.

Det var P&O Cruises och Princess Cruises som såg 
till att Csmart startades. Efter det har alla övriga bland 
Carnivals rederier deltagit i Csmarts träning, men på fri-
villig basis. I dag måste alla befäl i flottan träna varje år 
på Csmart. 

Vingapassage. En och annan på bryggan tyckte att Göteborgslotsen Hans Hederström var rätt besvärlig när han redan på 1980-talet 
kom dragande med en detaljerad ruttplan.

Ijmeer. utsikten från sängen i ett rum 
på Csmart-hotellets elfte våning. Här 
bor sjöbefälen medan de tränar. 
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High Voltage. Detta är en av de två 
högspänningssimulatorerna på Csmart. 
Den kan kopplas samman med de stora 
brygg- och maskinrumssimulatorerna 
för synkroniserade övningar.
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– Vi brukar inte säga att det här är resultatet av Costa 
Concordia, för det är det inte egentligen. Vi hade ju trä-
ningen förut, men efterfrågan blev större då än vi hade 
kapacitet för, säger Hans Hederström. 

2013 kom top management till honom och sa att 
kapaciteten behövde utökas. Jakten på nya faciliteter 
började, men det gick trögt att hitta några som dög.

Lön för mödan
– Vi gick runt och tittade på lagerlokaler när en av che-
ferna frågade ”Hans, är det här verkligen din vision?”. 
Han var tydligen inte särskilt imponerad av det där lag-
ret. ”Nej”, svarade jag, ”min vision är att bygga ett helt 
nytt träningscenter som verkligen är anpassat för trä-
ningen, ett riktigt Csmart Academy”. ”Jaha, men varför 
gör du inte det då?” frågade han.

Därefter gick det fort. Carnival-styrelsen tog beslu-
tet att bygga nytt i början av 2014 och processen drog 
igång. 2016 var bygget klart och från och med i år tränar 
vartenda befäl i Carnival Corporations enorma flotta 
varje år på Csmart.

För Hans Hederström innebär det att han på flera 
sätt har gått i mål. Det går inte att bli färdig med att för-
bättra sjösäkerheten och han är den förste att frustrerat 

utbildning, men vi utbildar deras instruktörer och vi 
hjälper dem att utveckla kursmaterial. Vi tänker inte 
kommersiellt, safety är inte ett konkurrensmedel.

Enmansshow 
Två element i Csmarts koncept är enligt Hans Heder-
ström de stora hörnstenarna som bidrar till förbättrad 
sjösäkerhet, och det är Csmarts rollbaserade BRM och 
deras variant av voyage planning.

Traditionellt har det varit – och på vissa håll är det 
fortfarande – en enmansshow att köra fartyg. När kap-
ten körde var det ingen som lade sig i hans navigering. 
Förrän möjligen efteråt vid haveriutredningen.

Csmarts ruttplanering och rollbaserade BRM – eller 
ERM i maskin – hänger tätt samman. De viktigaste ele-
menten är att göra hela teamet delaktigt i operationen. 
Det förutsätter att alla har samma information om rutt-
planen och den pågående operationen.

Enligt rollbaserad BRM ska det högsta ansvariga 
befälet ha överblick nog att ägna sig åt ledarskap. Därför 
befinner sig den personen bakom teamet och kör inte 
fartyget. Övriga roller på bryggan har sina bestämda 
platser; navigator och co-navigator längst fram – tillsam-
mans med lotsen om en sådan finns ombord – är nor-

skälla över acceptansen av de tusentals onödiga dödsfall 
som sker inom den maritima näringen år efter år. 

Nu när Csmarts lärdomar når hela Carnivalflottan 
och konceptet dessutom sprids till andra rederier går 
det inte att säga annat än att Hans Hederströms trägna 
arbete bär riklig frukt. Han är ödmjuk och ytterst noga 
med att berätta hur verksamheten inte hade kommit 
någon vart utan uppbackning, kollegor och förebilder. 
Men när vi möter studenter och kollegor vid rundvand-
ringen i centret, och inte minst när man hör talas om 
honom i branschen, märks det att Hans Hederström är 
en mycket respekterad man.

Andra tar efter
– Det ena efter det andra faller på plats faktiskt. Nu ser 
vi att andra kryssningsrederier tar efter, jag hörde just 
att Tui ska börja träna i Hamburg och två av våra kon-
sulter har blivit tillfrågade att leda deras träning. 

Star Cruises var kunder på Csmart fram till 2016 och 
tränade i deras anläggning. Carnival har beslutat att 
Csmart nu ska fokusera helt på Carnival-flottan, men 
Csmart hjälper fortfarande andra rederier med träning 
enligt deras koncept.

– Vi håller inte i kurserna eller tar ansvar för deras 

malt förste och andre styrman. Bakom dem finns befäl-
havaren och en administratör.

– Som kapten har du helt andra möjligheter till över-
blick när du inte är upptagen med att köra själv. Det är 
inget som hindrar att kaptenen tar rollen av co-naviga-
tor ibland för att coacha eller så, men vi brukar säga att 
som kapten ska man undvika att vara navigator, för då 
riskerar man att falla in i det gamla systemet där ingen 
vågar säga något, säger Hans Hederström.

Carnival håller nu på att anpassa bryggorna fysiskt 
till det rollbaserade BRM:et. Men Hans Hederström 
säger att deras BRM-modell i princip går att applicera 
på vilket fartyg som helst, oberoende av besättningens 
storlek eller bryggans utförande. Men det förutsätter 
rätt utbildning och träning.

Ruttplanering
– Voyage planning trycker jag väldigt hårt på. I vanliga 
fall har man en kurslinje och några no go areas marke-

PTA. David Frassetto förbereder en Proficiency Training and Assessment

 ”Vi tänker inte kommersiellt, safety 
är inte ett konkurrensmedel.”

Reportage  SYDHAMNAR VÄXER MED TRAFIKEN

Den nautiska träningsmiljön

■■ Transas har tagit fram tolv modeller av Carnivals 
kryssningsfartyg till simulatorerna. I mjukvaran 
ingår 60 farvatten och hamnar som Carnival 
trafikerar. De stora bryggsimulatorerna är baserade 
på den nydesignade bryggan på Holland-America 
Lines Konigsdam.

■■ Faciliteterna består av fyra full mission-bryggsimu-
latorer med separata bryggvingar och en undervis-
ningssal per simulator, åtta mindre bryggsimulatorer 
för specifik träning och sju kontrollstationer varifrån 
instruktörer övervakar och kontrollerar övningar.

Den tekniska träningsmiljön

■■ Liksom på bryggsidan bygger full mission-maskin-
rumssimulatorerna på ett verkligt fartyg. Modellen, 
som tog 20 man två år att ta fram, är ett skalenligt 
dieselelektriskt maskinrum med sex dieselgene-
ratorer, två huvudmaskiner samt hjälpmaskineri. 
Kursdeltagarna kan röra sig runt i de virtuella 
miljöerna via touch-skärmar. Miljöerna inkluderar 
autentiskt ljud och kommunikationsutrustning.

■■ Faciliteterna består av fyra full mission-maskin-
rumssimulatorer, tolv stationer med virtuell 
maskinmiljö, två träningssystem för högspän-
ning (bilden t h), två klassrum med tolv mindre 
maskinrums simulatorer vardera och fyra undervis-
ningssalar.
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rade, men det är helt otillräckligt, säger Hans Heder-
ström.

Även här handlar det om inkludering av teamet och 
uppbyggnad av god kommunikation under operation. I 
ruttplanen lägger man en så kallad track corridor, ett 
område runt kurslinjen som är fullt navigerbart vatten 
med manövreringsutrymme. 

Kontrollfunktion
– Det ska alltid finnas en gräns där jag vet som co-naviga-
tor att det är min roll att säga ifrån. Mycket enkelt, men 
det gör att man har en kontrollfunktion som inte fanns 
förr. Så länge fartyget befinner sig i korridoren behöver 
du inte vara orolig, men om du lämnar den kommer du 
ut i något vi kallar för safety margin eller comfort zone, 
som begränsas av no go areas. Ibland behöver den som 
kör gå ut i safety margin, men måste då säga till: ”nu går 
jag ut i safety margin för att vi har ett möte och jag måste 
ge lite extra plats”. Om han inte säger något ska teamet 
ställa en fråga: ”what is your intention?”. Finns det inga 
sådana begränsningar eller klara linjer så vet inte en ung 
styrman när han ska gå in och säga ifrån.

Farten inkluderas också i ruttplanen, men som ett 
spann, så att teamet på samma sätt som med track cor-
ridor vet när det dags att ifrågasätta farten.

Utveckling av nya sätt att tänka kring säkerhet har 

följt Hans Hederström genom yrkeslivet. Han var lots i 
Göteborg i 20 år fram till 2000 då han jobbade för Star 
Cruises. 2005 började han på Chalmers och byggde då 
deras stora bryggsimulator. 

Förebilderna
De 20 åren som lots innebär att har han gott om egen 
erfarenhet av att köra enmansshow på bryggan, erkän-
ner han. Men redan på 1980-talet avvek han bland sina 
kollegor genom att börja upprätta detaljerade ruttpla-
ner. Han visar stolt en tummad pärm med en plan för 
passage förbi Vinga fyr. 

– Vi var några stycken som använde det här, bland 
andra en annan lots och god vän som hette Sven Gyldén. 

Vi fick inspiration framför allt från Silja Lines kapten Kari 
Larjo, som är min förebild, och Stockholmslotsen Benny 
Pettersson också en god vän. De har influerat mig.

Kapten Larjo introducerade på 1970-talet nya sätt 
att se på säkerhet, som bland annat gick ut på det som 
Csmart lär ut i dag, att alla på bryggan har samma detal-
jerade information om var i farleden man befinner sig.

– Jag tyckte att han var fantastisk som kapten. Jag 
mötte honom i början på 80-talet och blev mäkta impo-
nerad av hur han navigerade och ledde sitt team. Han 
stod bakom dem och körde aldrig själv.

Vi tar en rundtur och träffar Robert Bartels vid kaffe-
maskinen. Han är en av Csmarts 27 line instructors, akti-
va befäl som under fyra års tid växlar mellan tre måna- 

der ombord och tre månader på Csmart, därefter är de 
lediga innan de går ombord igen.

Länken till fartygen
– En line instructor är den sammankopplande länken 
mellan det som händer här i huset och omsättningen 
i praktiken ombord på fartygen. Det tar bort det gam-
la argumentet att folk i land inte vet vad som pågår 
ombord och därför hittar på procedurer och lösningar 
som inte går att tillämpa i verkligheten. Det är förmod-
ligen det viktigaste vi gör, att upprätthålla förbindelsen 
med verkligheten ombord, säger Robert Bartels, line 
instructor på Csmart som är förste styrman på Aida- och 
Costa-fartyg när han inte är i Almere. 

 ”Det är förmodligen det 
viktigaste vi gör, att upprätthålla 
förbindelsen med verkligheten”

Line instructor. Robert Bartels konstaterar att han 
numera får mer gehör ombord för att han har jobbat 
på Csmart.

Reportage  MÄNNISKAN SKAPAR SÄKERHETEN

Övning pågår. När instruktören knap-
par igång en tredje brand ombord och i 
rollen av landteam frågar befälhavaren 
hur det går för kocken som ligger med 
svåra brännskador är det svårt att inte 
tycka lite synd om det stressade brygg-
teamet på skärmarna.
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Frågar frågor. Dagens pass på ECDIS-
kursen med Senior Nautical Instructor 
Emiliano Caroletti handlar om övertro 
på ECDIS.
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Robert Bartels har tidigare också varit fast instruk-
tör på Csmart men nu har återgått till att ägna sig åt sin 
ombordkarriär. Han säger att Csmart har gjort stor skill-
nad för karriären – förutom att han har fått med sig nya 
och fördjupade kunskaper i ledarskap och hur man får 
sitt team att sträva tillsammans mot samma mål, så upp-
lever han att det har ökat hans anseende ombord, folk 
utgår ifrån att han vet vad pratar om eftersom han har 
jobbat på Csmart. 

Obligatorisk utvärdering
Nautical Instructor David Frassetto har i en annan del av 
byggnaden just dragit igång en av bryggsimulatorerna. 
Skärmarna visar inloppet i Hongkong. David Frasset-
to hör till den fasta personalen sedan hösten 2014 och 
undervisar främst i BRM. Han håller just på att förbere-
da den PTA, Proficiency Training and Assessment, som 
startar senare under dagen. 

Det som från i år är obligatoriskt för alla befäl 
inom Carnival är att årligen genomgå en veckas PTA 
på Csmart, enligt Carnivals ordning för kompetensut-
veckling, Continuous Professional Development Matrix. 
PTA med liknande upplägg används sedan länge inom 
till exempel flyget och kärnkraftsindustrin. Under en 
PTA-vecka på Csmart tränas och utvärderas däcks- och 
maskinbefäl genom varvade pass i klassrum och simula-
tor. Alltsammans syftar till att upprätthålla och utveckla 
befälens kompetens och säkerställa att de lever upp till 
avsedd standard i sin yrkesutövning.

I den stora ljusgården mitt i byggnaden fikar Mamun 
Rahman från brittiska Maritime & Coastguard Agency. 
Han är på plats för att certifiera Csmarts ECDIS-kurs. 
Hans Hederström frågar honom vad han tycker så här 
långt (och hävdar sedan bestämt att Rahman inte har 
fått betalt för svaret han ger).

– Well, det finns ju ingen som slår er kvalitet, säger 
Mamun Rahman.

– Det är ju så att vi lägger ned mycket mer tid och 
resurser på att utveckla våra kurser och instruktörer. Då 
blir det bra, kommenterar Hans Hederström när vi går 
vidare.

Imponerad. Mamun Rahman från brittiska Maritime & Coastguard Agency är på plats för att certifiera Csmarts ECDIS-kurs.

 ”Well, det finns ju ingen  
som slår er kvalitet”

Senior. Hamish Reid är pensionerad 
sjökapten och jobbar nu som instruktör 
och assessor  på Csmart.
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Senior Nautical Instructor Emiliano Caroletti håller i 
just den ECDIS-kurs som Mamun Rahman är där för att 
utvärdera. Nästan alla deltagare i salen är vad Emiliano 
Caroletti kallar för fresh meat, kadetter, och ämnet för 
detta pass är risken för övertro på ECDIS. Han föreläser 
inte utan ställer ständiga frågor till deltagarna. 

Strax ska de gå igenom en fallstudie av en känd 
grundstötning för att därefter i simulator testa om kurs-
deltagarna klarar att undvika att gå på grund med sam-
ma förutsättningar som vid den verkliga incidenten, där 
ECDIS-inställningarna var en av de konstaterade orsa-
kerna till grundstötningen.

Svar som sitter
Undervisningmetoderna på Csmart utgår från vad 
forskningen visar om människans förmåga till inlär-
ning. Till exempel är det inte mycket information som 
instruktörerna presenterar genom föreläsning. I stället 
uppmuntras kursdeltagarna att komma fram till fakta 
själva genom att instruktörerna ställer frågor. 

– Vi har ett mantra att vi ska ställa en fråga varje 
minut, i princip. För det håller folk vakna. Man låter 
dem komma med svaren, vi ger inga svar. Kommer de 
inte fram till ett svar får man gå en liten omväg. När du 
själv har tänkt ut svaret så sitter det, om vi bara levere-
rar svaren glömmer du efter ett tag, säger Hans Heder-
ström.

I träningscentrets Learning Management System 
läggs kursmaterialet upp inför kurserna i såpass god tid 
att deltagarna ska ha möjlighet komma till Csmart väl 
förberedda. 

Mer tid i simulator
– Du förbereder dig innan du kommer hit genom att 
studera i kanske fyra timmar under veckorna innan. 
All baskunskap ligger där så att vi inte behöver stå och 
rabbla det i klassrummet. Det gör att vi har ändrat vår 
struktur från fyra timmar simulator och fyra timmar 
teori till fem timmar i simulator och tre timmar teori. 
Det har visat sig ha väldigt bra effekt när folk kan förbe-
reda sig, säger Hans Hederström. 

Hans Hederström fyller 68 till hösten. Han svarar 
snabbt nej på frågan om han har några planer på att slu-
ta jobba. Men det visar sig att det finns andra aspekter 
att ta hänsyn.

– Min fru har vissa åsikter. Jag har lovat henne att jag 
ska stiga ned från den här positionen i slutet på 2018. Då 
ska jag bli instruktör igen och flytta hem till Sverige och 
jobba halvtid ungefär, det är planen. 

Han tycker att det finns så mycket mer att göra. 
– Jag tycker att det är kul att vara instruktör. Om de 

vill ha mig på Chalmers kanske jag gör nåt där. Men  det 
finns jobb här som assessor eller instruktör. Det hoppas 
jag att jag kan hänga med på ett tag till. ¶

Kursdeltagare. Hans Hederström passar på att fråga några sjöbefäl vad de har lärt sig under dagen.
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Stena Bulk is one of the world’s leading tanker shipping companies with offices in six countries. Stena Bulk operates more than
115 vessels around the World. Our modern tankers are built to the highest specification ensuring Stena’s usual high quality demand.
Stena Bulk is part of the Stena Sphere, with more than 19,000 employees and revenues in excess of USD 8 billion.
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STENA BULK

You don’t become the market-leading, cross-trading specialists
in the segment of tankers by looking down at the competitors. 
The key to a view from the top is to merge innovation power 
with best available technology to deliver efficient and flexible 
cargo transportation. 
      The series of thirteen new IMOIIMAX ships is the latest 
example of our continuous dedication to outstanding safety
and cost-effective operations.
      Our point of view is simply that all customers and their 
cargoes deserve first class seaborne solutions.
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