SØVÆRNETS
HAVARIKOMMISSIONS
o
ARSBERETNING 1975

Klog er Den, der lægger Mærke til de Feil,
han har begaaet, og vogter sig for at begaae
dem oftere, men endnu klogere er den Opmærksomme, der af Andres Feil lærer at
tage sig iagt; dog bØr slig Opmærksomhed
ikke ledes af Dadlesyge; thi man bØr ligesaavel lægge Mærke til Andres gode Side,
som til deres Feil.
Admiral JØrgen Balthazar Winterjeldt

Stalens trykningskontor

Ma 01,44-7

Beretning om Søværnets havarikommissions virksomhed
I perioden 1. januar 1975 til 31. december 1975
A. Indledning
Nærværende beretning omfatter de i kalenderåret 1975 af kommissionen behandlede og afsluttede havari- og skadesager.
For så vidt angår kommissionens opgaver, beføjelser og arbejdsform m. v. henvises til eRS BST 046-3.
B. Gennemgang af de i 1975 behandlede og afsluttede sager
Beretningen omfatter 43 havari- og skadesager .
Til sammenligning med tidligere behandlede sager tjener fØlgende oversigt:

Ars-

beretning

1960*)
1961
1962
1963
1964
1965--66
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Kai·
Iisioner

4
1
1
4

O
O
3
1
1
1
1
1
O
2

1

Påsejlinger

9
6
12
9
14
17
6
3

11
5
13
8

6
7
7

Grundstødninger
og -berøringer

5
5
3
8
9
8
4
4
6
6
4
10
1
6
7

Kommissionens
vurdering
Tek·
niske
havarier

24
20
10
14

Andre
uheld

7
1
2
3
3
4
10
6
15
12
26
24
8
19
14

Antal
skadesager
i alt

25
13
18
24
26
29
23
14
33
24
44
67
35
44
43

Hændelig

Placering
af
ansvar

20
12
15
19
19
21
13
8
19
17
35
42
25
26
31

5
1
3
5
7
8
8
6
14
7
9
25
10
18
12

De af
skaderne
forårsagede
udgifteri

millo
kr.
1,2
0,4
0,2
1,4
0,8
0,2
1,3
0,3
0,5
0,2
0,5
1,6
1,3
3,0
2,9

*) Omfatter tiden fra 15 nav 1959 til 31 dee 1960.

Medens ovenstående oversigt omfatter samtlige afsluttede sager, er der i den fØlgende
beretning kun medtaget de sager, som skønnes at have interesse for andre end de implicerede.
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Oversigtens antal af sager ud for det enkelte kalenderår omfatter kun sådanne
sager, som er afgjort af Chefen for Søværnet eller ved en retsinstans. Uheld, der er
opstået i et kalenderår, kan derfor meget vel fØrst være optaget under et senere kalenderår. Tilsvarende kan beskrivelsen af et uheld meget vel først findes i en senere
årsberetning.
Beskrivelsen af hændelsesforløb og udarbejdelse af skitser m. v. er foretaget af
komm issionen på grundlag af det i den enkelte sag foreliggende relevante materiale.
Opmærksomheden henledes på, at Chefen for Søværnets afgørelse i de enkelte
sager er citeret med de ændringer, som hensynet til det implicerede personels identitet nedvendigger, ligesom afsagte domme er medtaget i stærk sammentrængt form .
Kommissionen har i beretningsperioden afholdt i alt 39 møder.
Kommissionens sammensætning I beretningsperioden:

Kommandør J . Ph. Rasmussen, formand, afløst 1 nov 1975 af
Kommandør E. W. Lennholm.
Kommandørkaptajn K. Malmkjær
Kommandørkaptajn J. E. Haack-MØller.
Orlogskaptajn J. P. Bonde Petersen.
Orlogskaptajn T. Boesen, afløst 1 maj 1975 af
Orlogskaptajn V. Møller Olsen.
Orlogskaptajn H . S. T. Bech, sekretær.

•

Kommissionens adresse er:

Sekretæren ved SHK,
Søværnets Taktikskole,
1433 Holmen, København K.
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Kollisioner
1. Kollision mellem minestrygeren A og den belgiske minestryger B
Ledsagende omstændigheder :

Uheldet indtraf i dagslys. Vind: E 2; vejr: skyet ; sigt: 7; sø: l ; strøm: E-gående
l knob.
Hændelsesforløb (jf. flg. 1):

I perioden 16 maj til 30 jun deltog minestrygeren A i øvelser sammen med
STANAVFORCHAN.
Den 16 jun om eftermiddagen skulle A og den belgiske minestryger B sammen
udføre en serial, der gik ud på, at B skulle bugsere A.
Kl. 1300 beordrede B ved signalflag A til at optræde som et skib ikke under
kommando.
Kl. 1313 stoppede A begge hovedmaskiner og hejste signal for »Chemical Alarm«
samt to sorte kugler.
B nærmede sig nu fra en pejling agten for tværs om bb med fendere ude om stb
og stoppede ca. 8 m fra A.
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Der var ikke til omhandlede serial tildelt skibene en UHF frekvens, idet al kommunikation skulle foregå pr. visuel signalering. A prajede derfor B med råber for
at få oplysninger om dennes intentioner, men B svarede ikke.
B gik derefter frem og ramte A's bb bov på agterkant af ankerfundamentet. B
bakkede og gik derefter frem i et bb drej, hvorefter agterenden ramte A's bb side og
beskadigede denne .
Efter at skibene var fri af hinanden signalerede B, at øvelsen skulle genoptages, og
at A skulle sende gummibåd over. Chefen for A mente imidlertid, at skaden var af
et sådant omfang, at det var nødvendigt at forlægge til havn for udbedring.
Supplerende oplysninger:

A var på intet tidspunkt klar over, at B ville på siden. Da belgiske minestrygere
både ved »replenishment« og andre øvelser, hvor skibene kommer tæt på hinanden,
har fendere ude, tog chefen ikke dette som et tegn for, at han ville på siden.
Chefen for den belgiske minestryger har efter uheldet oplyst, at han kun ville
sætte stævnen på A, så et par mand kunne springe om bord. Chefen for B har ligeledes oplyst, at manøvreordrerne var blevet misforstået på grund af , at alle om bord
bar ABC-maske.
Der var ikke tildelt de to skibe nogen UHF eller VHF frekvens under denne serial ,
Derimod var der en fælles HF frekvens, hvorpå alle skibe kunne komme i kontakt
med hinanden. Denne nøglefrekvens blev også prøvet af A, men da det var uden
for normale lytteperioder blev der ikke modtaget svar.
Efter uheldet gik A til HMS LOCHINVAR og fik skaderne midlertidigt repareret.
Det er chefen for A's opfattelse, at omkostningerne ved reparationen vil blive betalt af den belgiske flåde, og chefen har ikke set eller attesteret nogen regning.
Skadeopgørelse:

Fenderliste, planker og spant mellem spant 47 og 53 beskadiget.
To sceptre ødelagt.
Ud over omkostningerne ved de midlertidige reparationer andrager de med uheldet forbundne udgifter kr. 7000.
Kommissionens vurderIng :

Kommissionen finder, at skylden for uheldet helt må pålægges chefen for den
belgiske minestryger B, idet han ikke har varskoet om, at han ville på siden.
A lå med stoppede hovedmotorer og havde således ingen mulighed for at foretage
manøvrer, der evt. kunne forhindre kollisionen eller formindske virkningen af denne.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet bar over for skibschefen udtalt:
»Jeg kan tilslutte mig Søværnets Havarikommissionens (SHK) vurdering og agter
ikke at foretage yderligere.
Med hensyn til afholdelse af de med skadernes udbedring forbundne omkostninger
skal opmærksomheden henledes på ART VIII i »Overenskomst Mellem Deltagerne i
den Nordatlantiske Traktat, vedrørende status for deres styrkere. hvoraf fremgår, at
erstatningskrav frafaldes i situationer som den ornhandlede.«
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Påsejlinger
1. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN.kl) påsejling af kaj I Thorshavn
Ledsagende omstændigheder:

Uheldet indtraf i dagslys. Vind: S-SW 9 (i indsejlingen S-SW 9-12); vejr: overskyet; sigt: 4-5.
Hændelsesforløb

Of.

flg.

2~):

Den 21 feb kl. 1030 anløb inspektionsskibet Thorshavn og havde fået tildelt kajplads tæt inden for molehovedet. Det var chefens plan at sætte ankeret, svaje rundt
og fortøje med bb side til kajen, da dette var mest hensigtsmæssigt for en forestående
radarreparation med efterfølgende kalibrering.
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Fig. 3.
Kl. 1015 blev der iværksat manøvrerulle og chefen overtog manøvreringen af skibet. Der blev manøvreret på 3 motorer med 200 omdr.
KJ. 1027 i pos. IV blev stb anker sat og kæden blev bremset ved 3 sjækler. Roret
lå stb helt over. Da ankeret imidlertid ikke fik hold, selv efter at der var stukket
kæde ud til 5% sjækel, og skibet samtidig drev tværs for vinden, blev den planlagte
manøvre opgivet.
KJ. 1029 (pos. VI) blev der slået bak samtidig med, at ordre om at skifte fortøjninger og fendere til stb side blev givet.
Det var chefens hensigt at gå så langt agter over, at et regulært nyt opløb kunne
foretages. Skibets agterstavn gik imidlertid igennem vinden (pos. VII). For at hindre,
at skibet faldt tværs til den anden side, blev det nødvendigt at gå frem med roret stb
helt over. Varigheden af denne manøvre var imidlertid begrænset af de foran liggende skibe. Agterskibets sideværts bevægelse blev således ikke stoppet helt, og
insnektionsskibet tørnede derfor hiernet på molen.
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Supplerende oplysnInger:

Chefen har over for kommissionen oplyst, at en færøsk kutter, der gik i havn
umiddelbart før inspektionsskibet, og som endnu ikke havde afsluttet sin tillægsmanøvre lige inden for inspektionsskibels anviste kajplads, ikke havde nogen indvirkning på hans havnemanøvre.
Chefen har desuden oplyst, at der på grund af den ringe kajkapacitet på FærØerne skal bestilles kajplads lang tid i forvejen. Henset hertil, samt at begge skibes
radar var ude af drift og skulle repareres og kalibreres i Thorshavn, var anløb påkrævet. Chefen havde desuden tidligere foretaget tilsvarende manøvre under lignende
vindforhold uden komplikationer.
Da ankeret ved afgang blev halet hjem, sad en svær wire i bekneb i fligene. For
enden af wiren sad en betonklods på ca. 1m3, der formentlig stammede fra bygningsarbejderne ved etablering af den nye mole.
Skadeopgørelse:

Følgende skader opstod på inspektionsskibet:
- indtrykning af stb skibsside mellem spant 47 og 49 ca. % m over vandlinien,
- bøjning af spanter og knæ,
- bøjning af fjerntræk for lænseejektorens overbordventil og transportabel brandpumpes sugning fra søen,
- indtrykning af dørkpladen ved skibssiden i lægekonsultationsrum.
Der opstod ingen skader på kajen.
De med havariet forbundne udgifter andrager kr. 11.431.

KommissIonens vurdering:

Kommissionen finder, at forholdene i Thorshavn, efter at kajmolen er forlænget
med ca. 200 m, er forbedret så meget, at det planlagte anløb under de givne vejrforhold var forsvarligt.
Den planlagte manøvre har været forsvarlig, men inspektionsskibet burde, uanset
at det efter chefens udtalelse ikke fik indflydelse på hans manøvre, have ventet uden
for havnen, til den færøske kutter var fortøjet.
Kommissionen er af den opfattelse, at den anvendte kædelængde normalt ville
have været tilstrækkelig under den tilsigtede tillægningsmanevre. Det skal i denne
forbindelse anføres, at en større kædelængde kan være en ulempe ved afgangsmanøvre, henset til inspektionsskibenes langsomt virkende ankerspil (ca. 1 sjækel pr.
2 min.).
At anvendelsen af ankret ikke fik den tilsigtede virkning, kan sandsynligvis tilskrives den wire, som var fisket og som sad i bekneb på en sådan måde, at fligene
ikke kunne vippe helt ud og få hold i grunden.
Konklusion:

Kommissionen finder, at chefen for inspektionsskibet har tilrettelagt manøvren
forsvarligt og, da denne ikke fik det tilsigtede forløb, disponeret fornuftigt.
Arsagen til, at ankeret ribbede og dermed hindrede den planlagte svajning af
skibet, er efter kommissionens opfattelse, at ankerets rette funktion blev blokeret af
en wire.
Kommissionen finder, at uheldet under de givne omstændigheder bør betragtes
som hændeligt.
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Foranstaltninger til forebyggelse af gentagelsestilfælde:

I betragtning af de dårlige bavneforbold, der findes på Færøerne og i Grønland,
hvor inspektionsskibene primært opererer, ofte under dårlige vejrforhold og uden
mulighed for slæbebådsassistance. bør mulighed for installation og anvendelse af en
bovpropel overvejes.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for skibschefen udtalt følgende:
»Jeg kan tiltræde SHKs konklusion og jeg betragter i overensstemmelse hermed
uheldet som hændeligt.
Uden i Øvrigt at tillægge den omstændighed, at De anløb Thorshavn umiddelbart
efter et færøsk fiskeskib, nogen betydning for uheldets opståen, må jeg - som antydet af SHK - være af den opfattelse, at havnemanøvrer normalt ikke bør påbegyndes, fØr der er fornøden plads - også til alternative manøvrer.«
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2. Inspektionskutters påsejling af fiskekutter
Ledsagende omstændigheder:

Uheldet indtraf i dagslys. Vind: ESE-4; vejr: regnbyger; sigt: 6.
Hændelsesforløb:

Den 13 apr anløb inspektionskutteren Servåg.
Kutteren skulle lægge til kaj imellem to fortøjede fiskekuttere. Under denne manøvre rørte kutterens stævn stævntræet på den foranliggende kutter B. Farten var
så ringe, at B ikke bevægede sig i trosserne.
B's stævn blev straks efter påsejlingen besigtiget af chefen og næstkommanderende,
men der var tilsyneladende ingen skader sket.
Supplerende oplysninger:

Der var ingen besætning om bord i B, da påsejlingen skete . Inspektionskutterens
chef forsøgte at kontakte B's ejer NN, men uden held. Chefen skrev derfor til NN
og forklarede hændelsen.
Den 22 apr, da inspektionskutteren igen anløb Sørvåg, kom NN om bord og meddelte, at B's stævn havde fået en revne ved påsejlingen. Stævnen blev igen besigtiget,
og der var ganske rigtigt en revne fra dækket og opefter.
Inspektionskutterens chef aftalte med NN, at kutteren skulle komme tilbage til
Servåg den 28 apr. NN skulle da sørge for, at der var en sagkyndig til stede ,
således at endelig besigtigelse kunne foretages .
Kutteren var tilbage i Servåg den 28 apr, men da var hr. NN bortrejst. Egentlig
besigtigelsesforretning blev derfor ikke foretaget.
Skadeopgørelse:

Inspektionskutteren : ingen skader.
B: revne i stævntræet.
De med reparationen forbundne udgifter er af forsikringsselskabet opgjort til kr.
12.362.
Kommissionens vurdering:

Kommissionen har ingen bemærkninger til inspektionskutterens havnemanøvre og
betragter påsejlingen som et hændeligt uheld.
Kommissionen finder imidlertid, at chefen burde have gjort en større indsats for
i tide at få gennemført besigtigelsesforretning med sagkyndig bistand.
Chefen har undladt at indberette hændelsen til Færøernes Kommando (FRK),
hvorfor FRK ikke har kunnet behandle sagen efter kutterens afgang fra Færøerne
ultimo apr.
FRK har på anmodning fra SHK hos værftet og ved besigtigelse af B undersøgt
omfanget af det arbejde, som ifØlge de enkelte poster på regningen er blevet udført.
Som resultat heraf er FRK fremkommet med følgende supplerende ·oplysninger:
- en naglebænk, der er havariet uvedkommende, er ved en fejltagelse påført regningen med kr. 688,64,
- det pladejern, der er påført regningen, er anvendt til at bygge en kasse uden om
stævntræet,
- medens kutteren har været på bedding, blev nødvendig kalfatring og maling af
bunden udført. Ophaling og søsætning beløber sig til kr. 2086,50.
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SMK har vedrørende regningen udtalt, at det er svært at bedømme en skade ubeset. Ihvorvel at en pladejernskasse uden om stævnen kan se ud som en forbedring,
kan det ikke udelukkes, at det er den eneste måde, stævnen i den gamle kutter
(byggeår 1887) kunne repareres på.
Kommissionen finder ikke umiddelbart, at en ophaling af kutteren skulle være
nødvendig for at reparere stævnen og skal i den anledning påpege, at kutteren under
alle omstændigheder skulle ophales for kalfatring og bundmaling.
Konklusion:

Kommissionen finder, at chefen, PL (navn) , kan bebrejdes for ikke at have indrapporteret uheldet samt for at have undladt at foretage besigtigelse som anført i
CHS BST 041-2.
Kommissionen foreslår, at der optages forhandlinger med forsikringsselskabet for
at få regningen reduceret med følgende beløb:
Reparation af naglebænk
688,64
lf2 af udgifter ved ophaling og søsætning
1043,25
I alt

1731,89

SHK finder, at forsikringsselskabet fØr reparationens påbegyndelse burde have
gjort SYN (FRK) opmærksom på, at man ville rejse regreskrav og skal anbefale, at
CHS henleder forsikringsselskabets opmærksomhed herpå.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for skibschefen udtalt:
»Jeg kan tiltræde det af Søværnets Havarikommission (SHK) anførte og skal efter
samråd med Marineauditøren tilkendegive over for Dem, at De den 22 apr, da De
blev klar over, at påsejlingen havde medført skade på fremmed skib, burde have
indberettet herom til højere myndighed i overensstemmelse med CHS BST 041-2,
og senere burde have draget omsorg for, at besigtigelse af skaden blev gennemført,
uanset at den første aftale herom ikke blev gennemført på grund af fiskekutterens
ejers udeblivelse fra mødet.
Gennemførelse af besigtigelsen kunne efter min opfattelse muligvis have resulteret
i, at unødige udgifter for Søværnet kunne have været helt eller delvis undgået.
Jeg er dog i denne forbindelse opmærksom på, at De, da fiskekutterens ejer udeblev fra besigtigelsen, med nogen fØje kunne gå ud fra , at ejeren ikke" Ønskede at
foretage yderligere i anledning af inspektionskutterens berøring af fiskekutteren .
Jeg agter herefter ikke at foretage yderligere i sagen. «
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3. Torpedobåds (SØLØVEN-kl) påsejling af bøje ved Lygtepulle
Ledsagende omstændigheder:

Uheldet indtraf i dagslys: Vind: NE-3; vejr: klart; sigt: 7; sø: 2; strøm N-gående
0,5 knob; vandstand: normal; amning: for 1,35 m, agter 2,30 m.

af. flg.

Hændelsesforløb

4):

Torpedobåden A var den 7 maj om morgenen på vej til Flådestation Korsør for
bunkring sammen med den engelske torpedobåd B.
Skibschefen forestod skibets navigering og manøvrering fra O-rummet. Søgående
kadet NN opholdt sig på den åbne bro som vagtchef.
Torpedobådene sejlede i kølvandsorden med den engelske torpedobåd B som nr. 2
båd og med 150 yards mellem bådene.
Kl. ca. 0645 efter passage af bejen på Nygrund blev der afgivet manøvresignal
til B, og farten blev reduceret til 30 knob, samtidig med at roret blev lagt stb 10°
med den tanke at anduve Korsør S om Koen, der på dette tidspunkt var i pejling
grøn 45°.
11 07'E2.5
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Torpedobåden begyndte et normalt drejningsforleb, indtil den lå på kurs 042°.
Ca. 30 sek efter at drejet var påbegyndt gik det i stå, og på forespørgsel fik chefen
bekræftet, at roret fortsat lå stb 10°.
Rorvinklen blev øget til stb 15° og farten reduceret til 23 knob. Kort tid efter (ca.
kl. 0646) blev roret lagt stb 20° og farten reduceret til 14 knob .
På dette tidspunkt blev det klart for chefen, at et fortsat stb drej ville bringe
torpedobåden til kollision med den røde bøje S for Lygtepulle.
Med fuldt ror til stb ville torpedobåden skære ind tæt foran B, der på dette tidspunkt lå noget ude om stb.
Chefen lagde derfor roret midtskibs og støttede på kurs 090°, samtidig med at
farten blev reduceret til 10 knob. BØjen var nu i pejling grøn 10° i en afstand af ca.
40 m. Kl. 0647 blev bøjen passeret om stb på kort afstand.
Umiddelbart efter passagen hørtes et smæld i skibet.
Turbinerne blev straks stoppet og krydsmotorerne startet, samtidig med at chefen
lØb op på broen. Her konstaterede chefen, at bøjen lå ret agter i en afstand af ca.
50 m.
En indenbords inspektion viste intet unormalt, og kl. 0651 fortøjede torpedobåden
i Flådestation Korsør (FLS KOR).
Supplerende oplysninger:

Det er over for kommissionen blevet oplyst, at søkadet NN, der var tilkommanderet en uge fØr, havde gennemgået vagtchefskursus i skoleskibet og i henhold til
skoleplanen således kunne anvendes som vagtchef under ukomplicerede forhold.
Torpedobådens næstkommanderende befandt sig under sejladsen i O-rummet i
færd med renskrift af operationsdagbog og deltog ikke i navigationen.
Efter ankomst til FLS KOR, hvor manøvren blev diskuteret, viste det sig, at rorkommandoen »stb 20° «, der blev givet kl. 0646, ikke var blevet effektueret, sandsynligvis på grund af kommunikationsfejl.
Skadeopgørelse:

Styrbords skrue beskadiget.
De med havariet forbundne udgifter andrager kr. 45.000.
Kommissionens vurdering:

Kommissionen finder, at havariet er opstået ved for tæt passage af den røde lystønde på Lygtepullen. Herved har stb skrue formentlig berørt bøjens kædefortøjning.
Som fØlge af, at der udelukkende blev navigeret på radar, har chefen for sent
erkendt, at det tilsigtede drej ikke forløb som forudset og er derved blevet bragt i
en situation som medførte en tæt passage af bØjen på dennes N-lige side.
Kommissionen er enig med CH TBE i, at radaranduvning af Korsør med en urutineret officer som vagtchef på åben bro ikke burde have fundet sted.
Kommissionen finder endvidere, at formationssejlads med hØj fart så tæt på anduvning af havn normalt ikke bør finde sted.
Konklusion:

Kommissionen finder, at uheldet kan bebrejdes chefen for ikke at have anvendt
torpedobådens næstkommanderende som vagtchef under anduvningen, men i stedet
baseret skibets sikkerhed på en urutineret kadets evne til at gribe ind i en uforudset
situation.
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Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for skibschefen udtalt fØlgende:
»Jeg kan i princippet tiltræde Søværnets Havarikommissions (SHK) konklusion,
at det kan bebrejdes Dem ikke at have anvendt torpedobådens næstkommanderende
som vagtchef, men i stedet at have baseret skibets sikkerhed på en urutineret kadets
evne til at gribe ind i en uforudset situation.
En vurdering af hændelsesforløbet i øvrigt må efter min bedømmelse fØre til den
yderligere konklusion, at en væsentlig medvirkende årsag til uheldet har været, at
De under selve anduvningen har anvendt alt for hØj fart, hvorved De har mistet
kontrollen med torpedobådens bevægelser. De har derved handlet usemandsmæssigt,
idet De ikke alene har udsat Deres eget skib, men også andre og især den i formationen værende britiske torpedobåd for betydelig risiko.
Dette forhold giver mig anledning til at udtrykke min alvorlige misbilligelse af
Deres dispositioner og sejlads ved den pågældende lejlighed.
Jeg agter herudover ikke at foretage yderligere i sagen.e
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Grundstødninger og berøringer
1. Undervandsbåds grundberøring i Korsfjorden
Ledsagende omstændigheder:

Uheldet indtraf i dagslys. Vind: N-2; vejr: letskyet; sø: 1; sigt: 7.
Hændelsesforløb (jf. flg. 5):

Den 30 apr skulle undervandsbåden deltage i en ASW Øvelse i Korsfjordens W-lige
del.
Øvelsen skulle begynde kl. 1800, men undervandsbåden patruljerede allerede i
dykkefeltet midt på eftermiddagen.
Kl. 1605, da undervandsbåden befandt sig i periskopdybde, observeredes et orlogsfarte] W for Korsfjorden i en afstand af ca. 10 smI.
Kl. 1620 blev orlogsfartøjet identificeret som en tysk fregat, som også skulle deltage i Øvelsen kI. 1800.
For ikke at blive opdaget af fregatten, der var på vej ind i fjorden, besluttede
chefen for undervandsbåden at gå dybt.
Da der mellem 3 pladser taget kI. 1610, 1622 og 1637 var konstateret en NWgående strøm blev det besluttet at tage 10 0 højde for strømmen. Der blev styret
kurs 235 0 , hvilket beregnet skulle give en beh. kurs på 245 0 • Farten var 2,6 knob .
Det var planen at båden skulle forblive i 90 m dybde til kl. 1745 og derefter fortsætte
i periskopdybde.
Kl. 1717 passerede fregatten hen over undervandsbåden, og kl. 1740 rørte undervandsbåden grunden.
Supplerende oplysninger:

Undervandsbådens sonar var ude af drift, og ekkoloddet blev ikke anvendt, da
der ville være en vis risiko for at blive opdaget. Der var således ingen mulighed for
pladsbestemmelse, mens båden gik i 90 m dybde.
Chefen har over for kommissionen oplyst , at han har gennemgået chefskursus på
6 måneder i Norge og således var fortrolig med indenskærssejlads, selvom han ikke
før havde sejlet neddykket i Korsfjorden.
Chefen havde i »Den Norske Lodse søgt oplysninger om strømforholdene i (jorden, men fandt ingen.
Efter grundberøringen blev skaden undersøgt ved hjælp af svømmedykkere. Efter
at have konstateret dens ringe omfang blev det besluttet at fortsætte Øvelsen dog
med en begrænsning i dykkedybden.
SMK har senere pr. signal meddelt undervandsbåden, at der ikke er begrænsninger i dykkedybden.
Skadeopgørelse:

Lettere indtrykning af skroget umiddelbart under underste bb torpedorørs portklap. Indtrykningen var i stævnens »blede dele« og berørte ikke bådens trykskrog.
De med uheldet forbundne udgifter er anslået til kr. 18.000.
Reparation vil finde sted ved normal dokning.
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Kommissionens vurdering:

Kommissionen finder, at årsagen til uheldet er, at der er taget højde for en strøm,
der ikke eksisterede.
Ubåden havde gennemsejlet den W-lige del af fjorden i periskopdybde tidligere på
eftermiddagen uden at konstatere nogen strøm. KJ. ca. 1630 konstateredes en NW
gående strøm i den E-lige del af fjorden, og chefen sluttede heraf, at den samme
strøm gik længere ude i fjorden og i 90 m dybde.
På dette usikre grundlag har chefen taget 10° højde for strømmen og sejlet i ca.
en time uden mulighed for pladsbestemmelse.
Konklusion:

Kommissionen finder, at chefen har handlet rigtigt ved at gå dybt kl. 1640, men
han burde være gået tilbage til periskopdybde, efter at den tyske fregat var passeret, og specielt da han havde konstateret, at den ikke anvendte sin sonar.
Kommissionen finder i Øvrigt, henset til øvelsens krigsrnæssige karakter, at uheldet
bør betragtes som hændeligt.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for skibschefen udtalt:
»Jeg kan tiltræde Søværnets Havarikommissions vurdering og konklusion for så
vidt angår neddykning til 90 m dybde k!. 1640, samt at De burde have gået til periskopdybde, da overfladeskibet var passeret kl. 1717.
Da det forekommer mig elementært, at man ikke umiddelbart kan forvente, at en
observeret overfladestrøm også er til stede med samme retning og styrke i 90 m
dybde, kan jeg ikke - trods henvisning til Øvelsens krigsmæssige karakter - betragte
uheldet som hændeligt, men må holde for, at De som skibschef ved en uhensigtsmæssig disposition har bragt Deres skib i fare.
Jeg agter dog efter omstændighederne ikke at foretage videre.
Med hensyn til rapportens udfærdigelse og fremsendelse finder jeg det uantageligt, at der er medgået 38 dage til udfærdigelse og 15 dage fra datering af rapporten
til modtagelse i eskadren.
Selvom det - som af Dem anført - skyldes deltagelse i øvelsen, må jeg alligevel
påtale, at indberetning af et så alvorligt uheld foretages med så stor forsinkelse.e
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2. Bevogtningsbåds grundberøring S for Smørstakke løb
Ledsagende omstændigheder:

Uheld et indtraf i dagslys. Vind : S 4; vejr: let skyet; sigt: 5; sø: 3; strøm: N-gående.
Hændelsesforløb (Jf. flg. 6):

Den 29 apr kl. 1430 afgik bevogtningsbåden fra Svendborg for at forlægge til
Flådestation Korsør (FLS KOR).
Bådens fører var SL NN . SL fungerede samtidig som rorgænger. Om bord var
desuden chefen for FLS KOR , som sad i udkigsstolen, samt SEMS MM .
Båden gik E over i Svendborgsund og passerede Thurø Rev kl. 1450, hvorefter
kursen blev ændret til 023 o. Farten var 26 knob.
KI. 1500, da Elsehoved var 1 sml tværs om bb, blev kursen ændret til 045 for
anduvning af Smørs takke Løb.
Kl. 1506 blev Smørstakkens røde 2-kost observeret to streger om bb og kursen
blev ændret til 028 således at der blev styret ret på 2-kosten.
KI. 1510 rørte bevogtningsbåden grund en på 1,8 m pullen S for Smørstakke LØb.
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Supplerende oplysninger:

Under forklaringen for kommissionen har bådens fØrer ændret tidspunkterne i
rapporten, således at grundstødningstidspunktet og passagetidspunktet af Elsehoved
rykkes tilbage med 10 min.
Der var ikke foretaget deviationskontrol på bådens kompas. En senere kontrol har
dog vist, at deviationen på 045 0 var 0 0 • Føreren har over for kommissionen oplyst , at
han ikke kontrollerede kompasset i båkelinierne.
FØreren har desuden oplyst, at han drejede kl. 1506 til kurs 028 0 (da han opdagede
2-kosten) uden at tage en plads, idet han ikke regnede med at være så langt E i, at
bevogtningsbåden var i nærheden af grunden.
Skadeopgørelse:

Begge skruer Ødelagt. Skrueaksier, akselbærere og ror beskadiget. Stb gear beskadiget.
De med havariet forbundne udgifter andrager kr. 15.000.
Arsag:

Uheldet skyldes mangelfuld navigering.
Kommissionens vurdering:

Kommissionen mener at kunne fastslå, at bevogtningsbåden kl. ca. 1500 er drejet
til kurs 045 0 , inden den på kurs 023 o var tværs af Elsehoved, hvilket er i overensstemmelse med bevogtningsbådens beholdne fart. Denne kursændring medførte, at den
planlagte kurs linie mod Smørstakke Løbs røde Z-kost blev parallelforskudt ca. 1 sml
mod SE, uden at føreren observerede dette. På grund af S-lig vind har båden giret
mest til stb, og den beholdne kurs er derved yderligere forskudt i SE-lig retning.
Kommissionen finder i øvrigt , at kursen burde være sat imod anduvningsbøjen
i stedet for den midt i løbet placerede røde 2-kost.
Ca. 4 min. fØr grundberøringen observerede føreren Z-kosten i Smørstakke LØb
to streger om bb og anduvningsbejen yderligere til bb. Denne store afvigelse burde
have foranlediget føreren af bevogtningsbåden til at koptrollere sin position og nedsætte farten .
Konklusion:

Kommissionen finder, at føreren af bevogtningsbåden kan bebrejdes for under
forlægning fra Svendborg til FLS KOR ikke at have navigeret med tilstrækkelig
omhu og under fuld udnyttelse af farvandsafmærkningen, med grundberøring til
følge.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for chefen for Flådestation Korsør udtalt:
»Jeg tiltræder det af Søværnets Havarikommission (SHK) anførte, herunder at
sekondløjtnant (navn) burde have navigeret med større omhu og under de givne
omstændigheder under fuld udnyttelse af farvandsafmærkningen . Kommandøren
anmodes om over for sekondløjtnanten at tilkendegive min utilfredshed med den
måde, han førte bevogtningsbåden på ved omhandlede lejlighed, idet jeg herudover
ikke agter at foretage videre over for sekondløjtnanten.
Endvidere bedes kommandøren - udover den alt skete belæring af sekondløjtnanten - gøre denne opmærksom på, at anduvningsvager bør benyttes under besejlinger af tilsvarende art.«
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3. Tankfartøjs grundberøring på Halskov Rev
Ledsagende omstændigheder:

Uheldet indtraf i dagslys. Vind: SW 6; vejr: skyet; sigt: 7; strøm: N gående; amning: for og agter 4,0 m.
Hændelsesforløb

Of.

flg. 7):

Den 17 dec kl. 1400 afgik tankfartøjet fra FLS KOR med fuld last olie.
KJ. 1405 passeredes »Koen« på kurs 260 6 • På positionen 080 6 Halskov Rev S 0,6
sml drejede tankfartejet til kurs 350 0 og ca. 3 min senere til 000 6 • Kl. 1429 berørte
fartøjet grunden på positionen 122 0 Sprogø NE pulle 1,25 sml.
Nærmere oplysninger om sejladsen kan ikke uddrages hverken af skibsjournal eller
kursbog.
Supplerende oplysninger:

Umiddelbart fØr grundberøringen kontrollerede chefen skibets position ved hjælp
af radar og fandt, at den lå for tæt på Halskov Rev, men inden han nåede at reagere
skete berøringen.
Chefen forestod selv navigeringen, og gyro, decca og radar var igang. Til pladsbestemmelse blev alene anvendt radar.
Efter 'grundberøringen blev radarens variable afstandsring kontrolleret og fundet
i orden.
En efter kommissionens opfattelse overfladisk inspektion efter grundberøringen
viste ingen vandindtrængen. Der blev endvidere ikke konstateret tegn på olieudsivning.
Ved ankomst til FLS KBH foretog chefen personligt en dykkerundersøgelse af
skibets ror, hæl, skrue samt den del af bunden, der var tilgængelig på grund af den
læge vanddybde ved torpedobådsbroerne. Sigtbarheden i vandet var ringe, og der
kunne ikke konstateres nogen skader.

FiS . 7.
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Den 10 feb, efter at skibet var lettet for olie, konstateredes en revne i stævnen,
hvorefter en fornyet dykkerundersøgelse blev iværksat. Ved denne undersøgelse
blev der konstateret flere skader, der foranledigede, at skibet blev doksat.
Farvandsvæsenet naut. afd . har over for kommissionen oplyst, at området hvor
grundberøringen skete er detaljeret opmålt i 1962 i forbindelse med undersøgelser
vedr. Store Bælt broprojektet.
Efter chefens oplysninger har Decca været i gang, men ikke anvendt til pladsbestemmelse. Ekkoloddet har ikke været i gang, selvom chefen ved sin sejlads har
søgt at skære hjørner af og derved vidste, at han ville komme ind på lægt vand.
Grundberøringen er ikke tilført skibsjournalen, og rapportering ikke sket i henhold til CHS BST 041. Chefen har desuden ikke sørget for en grundig undersøgelse
af skibsbunden efter ankomst til FLS KBH.
Skadeopgørelse:

FØlgende skader opstod ved grundberøringen:
Stb side mellem spant 3 og 4: Revne.
Stb side mellem spant 4 og 6: Indtrykning.
Bb side mellem spant 3 og 5: Indtrykning.
Bb side mellem spant 19 og 22: Slingrekøl bøjet ,
Bb side mellem spant 15 og 16: Indtrykning.
De med havariet forbundne udgifter andrager kr. 70.000.
Arsag:

Arsagen til uheldet er uforsvarlig navigering.
Kommissionens vurdering:

Kommissionen finder, at tankfartøjets chef har udvist forsømmelighed og uansvarlighed ved skibets navigering. Han har tilrettelagt sejladsen således, at det fuldt
lastede tankfartøj ville passere stengrund med dybder på under 6 m.
Herudover har chefen inden afgang forsømt at kontrollere vandstanden og under
sejladsen ikke taget højde for strøm og ikke anvendt de til rådighed værende navigationshjælpemidler, herunder specielt ekkoloddet.
Kommissionen finder, at såvel undersøgelsen efter grundberøringen som den af
chefen foretagne dykkerundersøgelse har været utilstrækkelig.
Konklusion:

Kommissionen finder, at uheldet kan bebrejdes tankfartøjets chef, idet han har
udvist forsømmelighed ved navigering af tankfartøjet under passage af Halskov Rev.
Chefen har tilsidesat godt sømandskab ved at fortsætte sejladsen i stedet for efter
grundberøringen at returnere til FLS KOR for nærmere undersøgelse. Denne handlemåde kunne have forårsaget en større forureningsulykke.
Kommissionen finder desuden, at chefen, ved ikke at indføre hændelsen i skibsjournalen samt ved at undlade rapportering, har overtrådt gældende bestemmelser.
Kommissionen har i Øvrigt konstateret, at skibsjournalen og kursbog ikke er ført
efter forskrifterne.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for skibschefen udtalt følgende:
»Jeg kan tiltræde Søværnets Havarikommissions (SHK) vurdering og konklusion,
og som rettergangschef pålægger jeg Dem herved - i overensstemmelse med Ma-
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rineauditøren - en bøde, stor 1000,- kr. for den 17 dec i Deres egenskab af chef for
tankfartøjet (navn) under forlægning, der påbegyndtes kl. 1400, fra Flådestation
Korsør til Holmen under sejlads forbi Halskov Rev at have udvist forsømmelighed
ved navigeringen, blandt andet ved at undlade at benytte ekkolod, hvilket bevirkede,
at skibet kl. 1429 ved pos. 122 Sprogø NE pulle 1,25 sml berørte grunden med skade
for kr. 70.000 til fØlge, samt for efter grundberøringen at have fortsat sejladsen i stedet
for at returnere til Flådestation Korsør for nærmere undersøgelse, samt for ved ankomst til Holmen den fØlgende dag at have undladt at rapportere om uheldet til
eskadrechefen og undladt at foretage indførsel om uheldet i skibsjournalen, hvorved
eskadrechefen fØrst blev bekendt med forholdet, da skaden ad anden vej konstateredes.
Ved straffens udmåling er der taget hensyn til, at skibets sikkerhed efter det
oplyste ikke har været kompromitteret i den omhandlede periode.e
0
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4. Inspektionsskibs grundberøring N for Narssalik
Ledsagende omstændigheder:

Uheldet indtraf i dagslys. Vind: E 1; vejr: skyet ; sø: ingen ; strøm: ingen; is: ingen;
sigt: 6; amning : for 4,9, agter 5,1; højvande: kl. 1238; lavvande: kl. 1940.
Hændelsesforløb Of. flg. 8):

Den 5 mar afgik inspektionsskibet fra Frederikshåb ad indenskærsruten til Narssalik.
En søkadet forestod navigeringen af inspektionsskibet under vagtchefens ledelse.
KI. 1705 ved passage E om Vesterland, hvor der i lodslrudslinien er angivet 6 m,
mærkedes en svag rystelse samtidig med, at skibet fik en let krængning til stb,
indikerende at skibet havde rørt grunden. Farten var på dette tidspunkt ca. 2 knob.
Chefen overtog straks kommandoen over skibet og satte KAMEWA på tilbage 7.
Skibet gled uden besvær af grunden, og der blev manøvreret E om 6 m dybdeangivelsen og til ankerplads N for Narssalik.
I grundstødningsejeblikket blev der observeret oliesprøjt ud af overløbsrør fra
brandolietank 5D2.
Ved gennemgang af skibet efter grundstødningen blev der ikke umiddelbart konstateret skader, men en udsivning af olie i bb side indikerede en lækage.
På grund af andre opgaver blev det først muligt at undersøge skibsbunden med
svømmedykkere 8 mar. Her blev de under skadesopgørelsen nævnte skader konstateret.
Supplerende oplysninger:

Chefen har over for kommissionen oplyst, at han ikke havde erfaring i at sejle
ved Grønland, men NK, OPO samt skibets pilot havde erfaring i grenlandssejlads.
Chefen har desuden oplyst, at hans bevæggrunde til at forlægge indenskærs fra
Frederikshåb ad indenskærsruten var, at der i GLK BST 159-1 står: »Skibschefen
tilrettelægger sejladsen således, at farvandet mellem 12 sømilegrænsen og kystlinien,
herunder skærgården og sejlbare fjorde , inspiceres bedst muligt inden for den enkelte
sejlads fastsatte tidsramme, bl. a. ved hensigtsmæssig indsats af inspektionsskibets
helikopter..: Desuden stod der ikke i Den Grønlandske Lods I under beskrivelsen af
omtalte indenskærsrute, at den ikke måtte benyttes af større skibe.
Chefen var klar over, at indenskærsruten ikke var opmålt, og at den indtegnede
lodskudslinie kun var en rekognoscering, samt at dele af den end ikke var rekognosceret. Han havde desuden læst Den Grønlandske Lods I oplysninger om sejlads
i grønlandske farvande.
En afdelingschef ved Farvandsvæsenet naut. afd., som var indkaldt som sagkyndig, har over for kommissionen oplyst, at den pågældende indenskærsrute er rekognosceret ved en N gående sejlads i 1962. Positionerne for lodskudden e er taget på
øjemål, og da man ikke kender dybderne uden for den ca. 10 m brede lodskudslinie
(på læge dybder endog smallere), er der i kortet indtrykt en advarsel. At dele af
ruten ikke indeholder dybdeangivelser skyldes, at det ikke har været muligt at rekognoscere på grund af is. Området N for Narssalik er et af de værste isområder
på Vestgrønland. På grund af tidevandsstrømmen kan isgangen være voldsom, og
skibe kan risikere at blive sat ind i områder, hvor det ikke var hensigten at sejle.
Afdelingschefen henviste i Øvrigt til Den Grønlandske Lods I side 86, der giver
råd for sejlads i indre grønlandske farvande, samt side 27 der advarer mod at bruge
rekognosceringslinier i søkortene.
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Den kongelige grønlandske Handel har over for kommissionen oplyst, at kystskibene DISKO og UMANAK, der har nogenlunde samme størrelse som inspektionsskibene, ikke anvender den omtalte indenskærsrute.
Skadeopgørelse:

Ved dykkerundersøgelse i Grønnedal den 8 mar blev følgende skader konstateret:
- En ca. 20 cm lang revne på 1-2 cm's bredde i skibsbundens bb side ca. 1 m fra
kølen i brandolietank 5D2 ved spant 78-80.
- Indtrykning af skibsbunden.
- Beskadigelse af ekkolodsvinger.
De med havariet forbundne udgifter andrager kr. 315.000.
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Kommissionens vurdering:

Kommissionen finder ikke, at GLK DST 159-1 berettiger chefen til at sejle ad en
indenskærs rute, der ikke er opmålt, og som er så vanskeligt navigabel og fyldt med
skær og læge dybder, som den pågældende rute er. Chefen har ikke talt med navigatører, der kender ruten. Han har ikke undersøgt isforholdene ved Narssalik inden
afgang fra Frederikshåb. Chefen har ikke vurderet værdien af en rekognosceringslinie, herunder at lægere dybder end de angivne kunne findes umiddelbart uden for
linien, og at tallene i kortet fylder betydeligt mere end den rekognoscerede bredde.
Han har ikke anvendt de oplysninger, der kan uddrages af Den Grønlandske
Lods I.
Konklusion:

Kommissionen finder, at chefen i inspektionsskibet, orlogskaptajn (navn), kan
bebrejdes for at have udsat skibet for unødig risiko ved at sejle ad en for ham ukendt
indenskærs rute, der ikke var opmålt, og som var forsynet med sparsomme rekognosceringslinier. Kommissionen finder desuden at de generelle oplysninger i Den
Grønlandske Lods l samt advarslen i SØkortet burde have holdt chefen fra at benytte
den valgte rute .
Komissionen finder det kritisabelt, at inspektionsskibet, som på det tidspunkt var
det eneste regulære redningsskib i området, blev udsat for unødig risiko.
At chefen har foretaget den pågældende sejlads må tilskrives ukendskab til sejlads
i grønlandske. farvande samt en forkert fortolkning af søkort og sejlanvisning.
Foranstaltninger til forebyggelse af gentagelsestilfælde:

Da det ved en del af de af kommissionen behandlede havarisager har vist sig, at
chefer i inspektionsskibe og -kuttere uden forudgående grønlandserfaring har misfortolket eller negligeret de oplysninger, der gives i Den Grønlandske Lods og i
SØkortene, foreslår kommissionen, at der ved udstikning af chefer til disse skibe
lægges vægt på, at de har navigatorisk erfaring fra Grønland.
Kommissionen er vidende om, at Søværnets Taktikinspektør har til hensigt at
udarbejde et publikationshæfte med de vigtigste oplysninger om sejlads i grønlandske
farvande udtaget af Den Grønlandske Lods, samt om hvordan oplysninger i søkort
over disse farvande skal fortolkes.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for skibschefen udtalt:
»Jeg kan i princippet tiltræde rapportens konklusion og anbefalinger og har efter
MAV yderligere undersøgelser i sagen og i overensstemmelse med denne bestemt, at
De ikendes en irettesættelse for :
Den 5 mar i grønlandsk farvand, som chef for inspektionsskibet, at .have udsat
skib og besætning for unødig risiko ved at sejle ad en Dem ukendt indenskærs rute,
hvor egentlig opmåling ikke var foretaget, og som var vanskelig navigabel, hvorved
inspektionsskibet kl. 1705 grundstødte og beskadigedes med væsentlige udgifter for
Søværnet til følge.
Ved denne afgørelse har jeg lagt vægt på, at De har sejlet ad en indtegnet lodskudslinie vidende om, at nøjere opmåling af farvandet ikke havde fundet sted,
at der umiddelbart uden for linien kunne findes lægere dybder end de angivne,
samt at tallene i kortet fyldte betydelig mere end den rekognoscerede bredde.e
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5. Orlogskutters grundberøring i Bagenkop havn
Ledsagende omstændigheder:

Uheldet indtraf i dagslys: Vind : SW 9-10; vejr : skyet.
Hændelsesforløb (jf. fig. 9):

Under weekendophold i Bagenkop den 8 sep på 3-timers varsel berørte skibet
bunden af havnebassinet, medens det lå fortøjet langs kajen.
KJ. 0600 nedbragtes, efter ordre fra Langelands Marinedistrikt, varslet til kortest
mulige varsel, henset til vejret og derved muligheden for udrykning i søredningsmæssig øjemed. Vandstanden var på dette tidspunkt ca . 1 meter under daglig vande.
I perioden kl. 0800-1000 konstateredes en stabilisering i vandstanden, men omkring
1200 ansloges den at være faldet yderligere 0,25 meter. Herefter skønnedes det nødvendigt at forlade Bagenkop havn for at gå til Bovballebøjen beliggende på Østsiden
af Langeland og fortøje der, indtil vandet igen var steget til det normale. Inden
afgangen forsøgtes vandstanden i havneindløbet loddet fra gummibåd, og resultatet heraf viste, at den ringe vandstand sammenholdt med den kraftige dønning
ville forårsage en grundberøring i havneindlebet, hvis det blev forsøgt at forlade
havnen. Det blev derfor besluttet at blive i Bagenkop.
Ved l3-tiden var vandet faldet så meget, at skibet ved svære indkomne dønninger
tog bunden ganske let. En påfølgende lænsning af ferskvandstankene lettede imidlertid skibet så meget, at berøringernes styrke ikke forværredes. Ved 16-tiden var
vandstanden så lav (1-1% m under daglig vande), at skibet oftere og kraftigere
rørte bunden. Denne tilstand holdt sig til omkring 17-tiden, hvorefter en stigning
af vandet syntes at sætte ind. Under alle omstændigheder tog skibet ikke bunden
yderligere efter kl. 1710.
Konstante og efterfølgende pejlinger af bundtanke og forepeak afslørede ingen
form for lækage .
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Supplerende oplysninger:

Under sejlads den 9 sep konstateredes usædvanlige kraftige rystelser i skibet , tilsyneladende stammende fra skrueakslens roterende bevægelse ved fuld kraft frem (400
omdr.Zmin. skruestigning 12) og med vind og sø ind ret for.
Under skibets ophold på Flådestation Korsør den 24-30 sep viste en dykkerundersøgelse, at skibets hæl var det eneste sted på skibsbunden, der ikke var begroet , og
den måtte derfor have rørt bunden. Desuden var styrbords slingrekøl bukket op
langs skibsbunden over ca. 1 m længde.
Henset til disse konstateringer samt skibets føromtalte kraftige rystelser anmodedes
Søværnets Materielkommando om tilladelse til at få orlogskutteren doksat snarest
muligt.
En påfelgende undersøgelse af skibet i dokken i Fredericia klarlagde, at skibet
ikke havde lidt overlast efter dets berøring med bunden i Bagenkop havn, men at
nævnte rystelser antagelig stammede fra forreste bæreleje, der var fuldstændig nedslidt, og som sandsynligvis har fået den afgørende påvirkning ved hælens berøring
med bunden.
Skadeopgørelse:

Ved doksætningen konstateredes fØlgende skader:
- Forreste bæreleje havareret.
- Slingrekølen bøjet.
Udgifterne ved uheldet kan ikke opgives.
Kommissionens vurdering:

Kommissionen finder, at grundberøringen skyldes , at kutteren er forblevet i
havnen trods faldende vandstand og dønning,
Den Danske Havnelods anfører for Bagenkop havn , at SW-lige vinde kan give
indtil 1,0 m lavvande.
Det er ikke med sikkerhed fastlagt , at de konstaterede skader er opstået ved den
gentagne grundberøring, men denne kan have bevirket, at tilstanden af et i forvejen
nedslidt bæreleje blev forværret, således at rystelser opstod ved en efterfølgende
sejlads .
Konklusion:

Kommissionen finder, at skibschefen af hensyn til opkommende SW-lig kuling
til storm burde have forladt havnen på et tidligere tidspunkt, således at indeblæsning
kunne være undgået.
Orlogskutterne af Barse-kt har en dybgang, som ligger i overkant af den i henhold
til Den Danske Havnelods anbefalede max. dybgang på 2,75 m for anløb af Bagenkop havn. Som fØlge heraf ber Langelands Marinedistrikt have opmærksomheden
henledt på og træffe foranstaltninger, der sikrer, at orlogskutterne forlægges så
betids, at beredskabet og især SAR beredskabet ikke kompromitteres.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har udtalt:
»Jeg kan tiltræde det af Søværnets Havarikommission anførte og finder det således
beklageligt, at De ikke under ophold i Bagenkop havn tog fornødent hensyn til opkommende SW-lig kuling .
Jeg agter dog ikke at foretage videre .
Langelands Marinedistrikts opmærksomhed henledes specielt på konklusionens
2. afsnit, hvis forslag jeg ligeledes kan tiltræde.«
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6. Torpedobåds grundberøring

indsejlingen til Fejø havn

Ledsagende omstændigheder:

Uheldet indtraf i dagslys. Vind: ENE 3-4; vejr: let skyet; sø: 1; sigt: 6; strøm:
ingen; vandstand: normal; amning: for 1,22 m ; agter 2,38.
Hændelsesforløb (jf. skitse 10):

Den 6 maj ca. kl. 1000 anløb torpedobåden Feje havn.
Chefen forestod navigationen, som udelukkende var optisk. Ekkolod var aktiveret
og overvåget i plottet, idet dybder under 3 m skulle varskoes. Såvel kostene i styrbord side af den gravede rende (3,1 m) som Fejø havns anduvningsmærke (se Den
danske Havnelods pag. 95) var synlige under hele anduvningen. Vandstanden var
normal, check via ekkoloddet var udført under den forudgående sejlads. Endvidere
var vinden øst-nordøstlig, hvilket under ingen omstændigheder skulle kunne give
lavvande (jf. Den danske Havnelods pag. 95).
Da torpedobådens åbne bro, hvorfra navigationen udførtes, var ud for den sidste
kost (jf. skitse), mærkedes et svagt stød i skibet . Der var intet unormalt at konstatere
ved maskinens kontrolpanel.
Supplerende oplysninger:

På grund af ovennævnte stød i skibet valgte chefen snarest at forlade havnen for
at ankre udenfor med henblik på øjeblikkelig dykkerinspektion. Denne fandt sted
kI. 1030. Det blev herved konstateret, at bagbord skrue var lettere beskadiget, hakker
i 2 af 3 skrueblade. På grund af stærk strøm i farvandet besluttede chefen at afbryde
dykkerbesigtigelsen og forlægge til Gulfs oliepier kl. 1330. Under forlægningen kon-

F ig. 10.
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stateredes lette rystelser stammende fra bagbord skrue, hvorfor hovedturbinerne ikke
blev startet.
Efter ankomst til Gulfs oliepier foretoges yderligere dykkerbesigtigelse, hvorved
det konstateredes, at også bagbord ror var ridset. Med henblik på forlægning surredes bagbord skrue med stålwire (12 mm) for at forhindre bagbord skrue i at tørne
under sejlads. Dette ville medføre, at bagbord hovedturbine ville tørne modsat den
for turbinen normale omdrejningsretning.
KJ. 2136 ankom torpedobåden til Holmen, og der blev truffet forberedelser til
dokning. Torpedobåden inddokkedes 7 maj om morgenen, og besigtigelsen bekræftede de allerede konstaterede havarier.
En dykkerundersøgelse og opmåling foretaget af torpedobåden 3 uger efter havariet viste, at dybderne i indsejlingen til Feje havn var noget lavere (2,6-2,8 m) end
de i SØkortet angivne 3,1 m. Der blev i Øvrigt ikke fundet genstande i renden, der
kunne have forårsaget havariet. Bunden var dækket af ca. 50 cm dynd.
Skadeopgørelse :

Bagbord skrue lettere beskadiget.
Bagbord ror ridset forneden samt svagt bøjet.
De med havariet forbundne udgifter andrager kr. 13.000.
Kommissionens vurdering:

I rapporten nævner chefen, at der under anduvningen ikke blev registreret dybder
under 3 m på ekkoloddet. I den anledning skal det bemærkes, at loddets udsendelsesvinkel kun er 20 0 i langskibs og 30 0 i tværskibs retning, hvilket på 3 m dybde dækker et areal på ca. 1,1 X 1,6 m og altså ikke dækker stb og bb skruers positioner.
Kommissionen mener ikke, at den lavere dybde i renden, hvis bund som anført
i rapporten er dækket af ca. 50 cm dynd, kan have forårsaget havariet.
Konklusion:

Kommissionen finder, at den sandsynlige årsag til havariet er, at torpedobåden er
kommet for langt over i bb side af renden evt. i forbindelse med et svagt stb drej
ind mod havnen, hvorved bb skrue har berørt kanten af den gravede rende. Den
ca. 12 m brede rende er kun afmærket i den E-lige side.
Kommissionen mener, at uheldet bør betragtes som hændeligt.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har udtalt:
»Jeg kan tiltræde det af Søværnets Havarikommission anførte, herunder at uheldet må betragtes som hændeligt.
Jeg agter ikke at foretage videre.«
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Tekniske havarisager
1. InspektionskuUers havari på styremaskine
Ledsagende omstændigheder:

Uheldet indtraf i dagslys. Vind: W 9; vejr: regn; sø: 8; sigt : ca. 2 smJ.
Hændelsesforløb:

Den 17 sep kl. 1315 GMT afgik inspektionskutteren fra Nanortalik for via Prins
Christian Sund at forlægge til Danmark.
Denne forlægning skulle efter ordre fra Grønlands Kommando (GLK), der var
OPCON-myndighed, indtil kutteren passerede 35°W, ske ved delvis samsejling med
et inspektionsskib.
Inspektionskutteren passerede Prins Christian Sund E-lige indsejling den 17 sep
kl. 2300 GMT.
Den 20 sep kJ. 0049 GMT satte hoved motor og den igangværende hjælpemotor ud
på grund af vand i dieselolien. Dette forårsagede et totalt strømsvigt.
Opstarten af den anden hjælpemotor umiddelbart herefter satte 2 af kutterens 3
radiomodtagere, radiopejleren og den civile VHF ud af drift. Den omtrentlige position var da 60 0 0 0 ' N og 29°30'W. Hovedmotoren blev startet igen kl. 0058.
På gisset position 600 N og 25°W mistede kutteren den 20 sep kl. 1420 GMT
styringen som følge af havari på styremaskinen.
En inspektion af styremaskinrummet gennem lugen på agterdækket viste, at:
- rummet var vandfyldt til ca. 1 m under lugekarrnen,
- ituslået træ, Ødelagt isolationsmateriale og proviant fra to dybfrysere flød rundt
i det vandfyldte rum, samt
- et af de 2 hydraulikrør til styremaskinens agterapparat var stærkt beskadiget.
Lænsning af styremaskinrummet fra maskinrummet blev forsøgt, men måtte opgives på grund af tilstoppet sugeledning.
Et forsøg på at lænse ved hjælp af nadlænsemidler gennem lugen på agterdækket, der var den eneste adkomstvej til styremaskinrummet, måtte ligeledes opgives
på grund af tilstopning af lænse-ejektors og druknepumpes sugekurve, og dels fordi
den meget svære sø umuliggjorde anvendelsen af den transportable lænsepumpe
(Handy Billy pumpe). Hertil kom risikoen for, at styremaskinrummet yderligere
skulle fyldes gennem lugen, idet søerne stod ind over agterdækket.
Efter at have konstateret, at styring med styremaskine ikke kunne reetableres,
samt at det på grund af den meget svære sø var umuligt at styre skibet med reservestyring etableret, blev roret surret i stillingen »Bagbord helt over«. Herefter kunne
kutteren manøvreres op mod søen på en sådan måde, at der ikke var umiddelbar
fare for skib og besætning.
Signal (201740Z) til GLK vedrørende styremaskinhavariet og anmodning om
slæbeassistance blev fØrst afviklet kl. 1924 GMT via Reykjavik radio.
Det lykkedes ikke at opnå radio forbindelse med inspektionsskibet, der formodedes
at være inden for 24 timers sejlads fra kutteren.
Den 21 sep kl. 0600 GMT ankom en KGH-trawler til kutterens position.
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Under indtryk af, at der ikke var fare for skib og besætning, og da der endnu ikke
var modtaget forholdsordre fra GLK eller, at der om bord var erfaret, om inspektionsskibet var gået til assistance eller ej, blev det besluttet at afvente dagslysets
indtræden, før tilbud om slæbeassistance fra trawleren blev accepteret.
Kl. 0810 GMT blev der opnået radiokontakt med inspektionsskibet, der oplyste,
at den ikke var på vej til assistance, hvorefter der blev truffet aftale med trawleren
om bugsering til Reykjavik.
Overførelsen af slæbewiren fra trawleren til inspektionskutteren, der blev begyndt
kl. 0835 GMT, var tilendebragt kl. 1045 GMT, således at bugseringen kunne tage
sin begyndelse kl. 1100 GMT med fart 3 knob og efter kl. 1430 GMT med fart
7 knob. Roret var surret i stillingen midtskibs.
Den 22 sep var vejret bedret så meget, at det var muligt at lænse styremaskinrummet ved hjælp af Handy Billy pumpen (uden filtre).
22 sep kl. 2005 GMT sprængtes slæbewiren, hvilket trawleren ikke observerede.
Kutteren forsøgte at komme i radiokontakt med trawleren, men uden resultat, hvorefter reservestyring blev etableret.
Kl. 2245 GMT, da afstanden mellem skibene var 4,8 sml, opnåedes radiokontakt
med trawleren.
Kl. 2345 GMT var slæbewiren reetableret, således at bugseringen kunne genoptages.
Trawleren ankrede på Reykjavik Red den 23 sep kI. 0600 GMT, hvorefter lodsbåden slæbte kutteren til kaj i Reykjavik med ankomst kl. 0710 GMT.
Supplerende oplysninger:

1. Ved seredningscentralen Færåernes Kommando (FRK).
Den 20 sep kl. 2323 GMT modtog FRK via Frederikshåb og Flåderadio Frederikshavn (FLR FRH) kutterens signal 201740Z sep, hvoraf det fremgik, at kutteren
havde havari på styremaskinen. og at slæbeassistance var nødvendig, Opgivet position
var 600 N 25°W.
En opringning til FLR FRH 2330 godtgjorde, at GLK formentlig ikke havde modtaget signal 201740Z sep på grund af »Black out«, som havde varet siden den 19 sep
kl. 1800 GMT.
FRK alarmerede telefonisk den 21 sep kl. 0005 GMT den islandske søredningstjeneste, der blev anmodet om at udsende PAN·melding på kutteren.
KI. 0030 GMT blev inspektionsskibet, der befandt sig på positionen 60 0 2 2 ' N
08°49'W beordret til at gå til assistance for kutteren.
Inspektionsskibet oplyste senere ved signal 210158Z, at det med daværende vind
og sø, nemlig SSW 8 og sø 6, ville være mere end to dØgn om at nå frem til kutterens opgivne position. Inspektionsskibet var under OPCON af FRK.
Kl. 0040 GMT foreslog FRK (ved signal 210040Z sep) GLK, at FRK - som fØlge
af »Black out« - fortsat skulle lede og koordinere den fornødne assistance til inspektionskutteren, Dette blev tiltrådt af GLK ved signal 210154Z sep.
Kl. 0042 GMT meddelte den islandske søredningstjeneste, at skibsfarten i området
var anmodet om at gå til assistance, samt at »Iceland Coast Guard« ved daggry
ville indsætte fly for eftersøgning.
KL 0230 GMT oplyste den islandske seredningstjeneste, at en KGH-trawler, der
befandt sig ca. 70 sømil fra kutterens opgivne position, ville gå til assistance.
KL 0610 GMT oplyste samme tjeneste, at trawleren var fremme ved kutteren og
evt. ville yde slæbeassistance. Inspektionskutteren oplyste kl. 0640 GMT, at trawleren ville kunne yde slæbeassistance til Reykjavik, hvorefter inspektionsskibet blev
frigivet.
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Først kI. 2130 GMT kunne den islandske søredningstjeneste igen få radioforbindelse med KGH-trawleren, der oplyste, at slæbning på grund af vejrforholdene først
var begyndt kI. 1030 GMT med forventet ankomst til Reykjavik den 23 sep morgen.
Udover at holde sig underrettet om sagens videre forløb foretog FRK sig ikke
yderligere i sagen.
2. Ved Grønlandskommando (GLK).
Den 20 sep kI. 1955 GMT modtog GLK via Prins Christian Sund radio fra Reykjavik radio kutterens signal 201740Z vedrørende styremaskinehavariet og havariet
på 2 af de 3 radiomodtagere m. v. samt anmodning om slæbeassistance.
I hændelsesperioden var det grønlandske område delvis ramt af »Black out«,
hvilket i forbindelse med havari på kutterens radiomodtager rnedførte, at Flåderadio
Grønnedal på intet tidspunkt havde direkte radiokontakt med inspektionskutteren.
Dette medførte, at GLK på et tidligt tidspunkt overlod FRK ledelsen og koordinering af den fornødne assistance til kutteren, jf. i øvrigt pkt. 1.
3. Besætningen.
Inspektionskutterens besætning var ny om bord, idet den, med undtagelse af
SGMS (tilkommanderet 10 jan) og 2 menige, den 2 sep i Godthåb var udskiftet med
besætningen fra en anden inspektionskutter. KSTERA var ny om bord, idet han
umiddelbart før forlægningen til Danmark var tilkommanderet fra FLS GDL. Han
havde fået en uges overlevering.
4. Samsejlingen.
GLK havde ved signal (131854Z sep) beordret, at
- et inspektionsskib og kutterens forlægning til Danmark skulle ske som delvis
samsejling,
- kutteren skulle afgå fra Prins Christian Sund 17 sep kl. 0300 GMT. Positionsmelding (PlM) skulle sendes som efterretning for inspektionsskibet, indtil kutteren passerede 20 oW,
- inspektionsskibet skulle afgå fra Flådestation Grønnedal (FLS GDL) 16 sep
kI. 1600 GMT for særlig opgave ved Kap Herluf Trolle og påfølgende forlægning til Danmark,
- inspektionsskibet skulle tilrettelægge sejladsen således, at afstanden til kutteren
var max. 20 timers sejlads,
- ordren havde gyldighed til kutteren passerede 35°W.
Inspektionskutteren afgik først fra Prins Christian Sund 17 sep kl. 2300 GMT
som følge af senere beordret inspektion af norske fiskere i fjordene ved Kap Farvel.
5. Stromsvigt.
Skibschefen og SGMS har forklaret, at
- strømsvigtet var totalt med en varighed af 5-10 min.,
- strømsvigtet var forårsaget af vand i dieselolien,
- der efter oliefyldning i FLS GDL altid kunne tappes vand fra dieselolien ,
- efter ankomst til Reykjavik viste det sig, at overspænding ved opstart af den
anden hjælpemotor havde forårsaget, at sikringerne var brændt over til 2 radiomodtagere, radiopejleren og den civile VHF.
6. Styremaskinrummet.
Vandfyldningen af styre maskinrummet er i kutterens rapport anført sket som
følge af en utæt rorpakdåse, idet denne har været utæt - til trods for hyppig smøring
og tilspænding. Pakdåsen kunne i Øvrigt spændes så stramt, at roret ikke kunne
bevæges, dog uden at den derved blev tæt . Endvidere fremgår det, at roret har været
udtaget under et værftsophold i Frederikshåb i maj året før.
Siden dette værftsophold har rorpakdåsen været utæt. Under sejlads har det således
været nødvendigt at lænse styremaskinrummet ca. hver anden dag .
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Under kutterens afsluttende forlægning fra Island til Danmark 26 sep til 3 okt
med moderat sø, blev der konstateret en vand indtrængning gennem rorpakdåsen på
1-2 Ijmin.
Ved bugseringen til Reykjavik og under opholdet der blev der ikke observeret
vand indtrængning i styremaskinrummet. Det skal bemærkes, at rorpakdåsen ved
normal amning ligger over vandlinien.
På grund af den herskende meget svære sø i de ca. 2 døgn forud for styrernaskinhavariet, var det af sikkerhedsmæssige grunde ikke muligt at pejle styremaskinrummet, da pejling sker gennem pejlrør fra agterdækket. Det var således ikke muligt
for dette rums vedkommende at overholde skibsorganisationsbogens forskriftsmæssige pejling en gang i degnet,
Fra maskinrummet kan lænsning af styremaskinrummet foretages gennem en sugeledning - med sugekurv i styremaskinrummet og sugefilter i maskinrummet - ved
hjælp af enten en af hovedmotoren 'tvungen trukken pumpe og/eller to elektriske
pumper.
Da styremaskinurummet ikke kunne pejles på grund af den hårde sø, og der om
bord var erfaring for , at der på grund af den utætte rorpakning skete vand ind trængning i styremaskinrummet under gang , blev den tvungen trukne pumpe sat til
konstant sugning fra styremaskinrummet.
FØr afgang fra Grønland blev der gjort seklar i styremaskinrummet, hvor der til
daglig blev opbevaret telemotorolie i dunke og maskinreservedele i vandtætte kartoner, der stod på hylder til agterkant. Der var træsprosser for hylderne. Reservestempler og reserveleje stod i kasser på dørken. Endvidere var der til forkant anbragt
2 kummefrysere, hvoraf den ene var boltet til en ramme af vinkeljern, medens den
anden var surret. Kummefryserne var af den almindelige husholdningstype med
magnetlås. Der var desuden grej til reserve-Znødstyring samt noget grej, der stammede fra »Mågeskuret« i Godthåb.
DØrken i styremaskinrummet bestod af svære træplanker. der lå løse.
Fra dørkplankeme og opefter var forskot og skibssider isoleret.
Styre maskinen er af typen »Svendborg« med ratpumpe i styrehuset og hydraulisk
overføring til agterapparat anbragt i styremaskinrummet. Agterapparatet er ikke
forsynet med håndpumpe, hvilket umuliggør styring fra styremaskinrummet.
2 hydraulikrar af kobber og 28 mm i diameter er fra under dækket ubeskyttet
fØrt lodret ned til hver sin ende af styremaskinens agterapparat.
Efter ankomst til Reykjavik blev det konstateret, at sugerøret til maskinrummet
var tilstoppet med isolationsmateriale og emballage samt plasticstykker fra lampeskærme.
Under kutterens periodisk eftersyn er det konstateret, at der var et »snøreliv« på
rorstamrnen, som har umuliggjort en vandtæt pakning.
7. Kommunikationen.
Det siden 19 sep kl. 1800 GMT i det grønlandske område herskende delvise
»Black-out« i forbindelse med tilstanden af kutterens radiomodtagere samt FLR
GDL geografiske placering radiomæssigt set har besværliggjort og forsinket signaltrafikken. Denne har måttet afvikles over Reykjavik radio og grønlandske kystradiostationer samt lejlighedsvis med en inspektionskutter i området S for Frederikshåb som relæstation for FLR GDL.
Af kutterens skibsdagbog fremgår det, at der fra kI. 1500 GMT til kI. 1600 GMT
den 20 sep blev afsendt nedmeldinger hver halve time på alle tilgængelige frekvenser,
dette fremgår ikke af kutterens signallog. Skibschefen har hertil forklaret, at dette
er forkert, idet der ikke fra skibet er udsendt nødmeldinger, men kun udsendt opkald
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og signaler om havariet, herunder at bugsering var påkrævet, hvilket bekræftes af
signalloggen.
I Øvrigt var signalloggen mangelfuldt ført, idet der bl. a. konsekvent manglede
operatørens underskrift samt tidspunkt for åbning/lukning af de pågældende transmissionskanaler m. v. Loggen ses ikke på noget tidspunkt at være forelagt skibschefen.
8. Reserve-fnådstyring,
I kutteren findes 3 styreformer, nemlig:
- Normalstyring fra styrehus.
- Reservestyring med rorpind påsat rorstamrnens forlængelse gennem agterdækket. Styringen foregår ved hjælp af wire, der over kasteblokke fØres til ankerspil
under bakken.
- Nødstyring som reservestyring, men med kæde til rorpladen i stedet for rorpind.
Ved etablering af reservestyring efter havariet på styremaskinen blev anvendt
forhåndenværende wirer og blokke. De til reservestyring beregnede og tilpassede
wirer og blokke blev opbevaret i styremaskinrummet og var som fØlge af vandfyldningen ikke tilgængelige.
Chefen har dels i rapporten anført og dels over for kommissionen forklaret, at selv
med de rigtige wirer og blokke anser han denne form for styring meget langsomt
virkende og som fØlge deraf kun anvendelig i magsvejr.
9. OPCON-myndigheden.
Ved forlægning til og fra Grønland er Flådens skibe under OPCON af:
- SOK E for 2°W
- FRK mellem 2°W og 20 0 W
- GLK W for 20 oW.
10. N ådlænsemateriellet.
NØdlænsemateriellet - el-druknepumpe, lænseejektor og Handy Billy pumpe - opbevares under bakken. På grund af det overhandige vejr kunne Handy Billy pumpen
ikke anvendes. De andre lænsernidler kunne ikke anvendes på grund af tilstopning
af filtrene.
Skadeopgørelse:

2 hydraulikrør til styremaskinens agterapparat svært beskadiget.
2 stk. kummefrysere totalt knust.
Trædørk i styremaskinrummet splintret.
Maskinreservedelenes vandtætte emballage defekt.
Styremaskinrummets isolationsmateriale på skot og skibssider beskadiget.
Proviant fra kummefryserne Ødelagt.
De med skaderne forbundne udgifter andrager i alt ca. kr. 13.700.
KommIssIonens vurdering:

Ved afsejling fra Prins Christian Sund var der intet i vejrmeldingen, der tydede
på umiddelbart opkommende overhandigt vejr, hvorfor kommissionen finder, at
chefen for kutteren har truffet en forsvarlig disposition ved at fortsætte sejladsen som
planlagt.
Kommissionen mener at kunne fastslå, at vandindtrængen i styremaskinen er sket
gennem den utætte pakdåse. Denne vandindtrængen er blevet væsentlig forøget ved
agterskibets sætning i den svære sØ i forbindelse med rorbevægelserne.
Styremaskinehavariet skyldes, at de 2 hydraulikrør, der forbinder ratpumpen i
styrehuset med agterapparatet i styremaskinrummet, er blevet revet helt eller delvis
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over af trædarkens Iøse planker, der i den voldsomme slingerage har flydt rundt i
det vandfyldte rum.
Ved at stille den tvungen trukne pumpe til konstant sugning fra styremaskinrummet er der forsØgt at lænse rummet for indtrængende vand og sikre sig i den periode,
hvor der ikke dagligt kunne pejles. Pumpen har dog ikke været i stand til at holde
den forøgede vandindtrængen nede, formentlig på grund af tilstopning af sugerøret
allerede inden afsejling fra Grønland .
Kommissionen finder, at det i området herskende delvis »Black out« har besværliggjort og sinket signalekspeditionen, hvilket havde til følge, at FRK overtog ledelsen og koordineringen af den fornødne assistance til kutteren. Under de givne
forhold anser kommissionen dette for at være en hensigtsmæssig disposition.
Kommissionen har konstateret, at den af GLK beordrede form for samsejling
mellem inspektionsskibet og kutteren er blevet overholdt samt, at kutteren, såvel da
hovedmotoren. satte ud, som da styremaskinhavariet indtraf, havde passeret 35°W,
som GLK havde sat som den delvise samsejlings E-ligste begrænsning.
Kommissionen finder, at grejet til såvel reserve- som nødstyring i kutteren har
en uhensigtsmæssig placering i styremaskinrummet. Kommissionen vurderer endvidere, at grejet i en nødsituation er for tidskrævende at etablere samt så langsommeligt at betjene, at det selv i moderat sø over en længere periode er umuligt at manøvrere på en betryggende måde.
Kommissionen finder, at styremaskinrummet med den nuværende indretning ikke
er egnet til opbevaring af såvel proviant, maskinreservedele som forbrugsgods, idet
der ikke findes hensigtsmæssige indrettede opbevaringsfaciliteter.
Endvidere vurderer kommissionen, at den løse trædørk i væsentlig grad under de
givne omstændigheder har medvirket til styremaskinhavariets opståen. Ligeledes har
pejlrørenes anbringelse i forbindelse med, at agterlugen var den eneste adkomstvej
til styremaskinrummet, været en medvirkende årsag til, at vandindtrængningen i
styremaskinrummet ikke er erkendt på et tidligere tidspunkt, men først ved havariets
opståen.
Kommissionen er af den mening, at uheldet bør betragtes som hændeligt, men finder det dog forkert, at rorpakdåsen har været utæt gennem så lang tid, uden at dette
er blevet afhjulpet.
Kommissionen har bemærket sig, at signalloggen er mangelfuldt ført, og at skibsjournalen indeholder bemærkninger om nødmeldinger, som skibschefen under forklaringen for kommissionen har benægtet at have udsendt.
Under forklaring af chef og SGMS er det oplyst over for kommissionen, at der
altid var vand i gasolien ved fyldning i GDL.
Foranstaltninger til forebyggelse af gentagelsestilfælde:

Kommissionen har bemærket sig, at GLK vil tage spørgsmålet om samsejling op
til fornyet vurdering, idet de hidtil anvendte metoder ikke synes at have større værdi
i den omhandlede situation. Kommissionen skal i den anledning foreslå, at FRK
og FKO inddrages i den fornyede vurdering af reglerne for samsejling under forlægning til og fra Grønland.
Da kommissionen har en stærk formodning om, at grunden til at lækagen ved
rorpakdåsen fik så alvorlige konsekvenser er, at lasten ikke har været omhyggeligt
oprenset, mener kommissionen, at det bør indskærpes over for kutterne, hvilke alvorlige følger det kan have , såfremt lasterne ikke holdes omhyggeligt rene.
Kommissionen finder det utilstrækkeligt med kun den ene adgangs- og pejlemulighed til styremaskinrummet i kutteren nemlig fra agterdækket, men er opmærksom
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på at SMK påtænker at etablere en reserveadgang til rummet via en vandtæt luge
fra agterbanjen.
Ligeledes er kommissionen opmærksom på, at SMK i forbindelse med kutterens
P.E. udskifter dørkplankerne med aluminiumsdørkplader samt forsyner hylderne i
rummet med trådnetlåger.
Kommissionen foreslår, at disse ændringer også bliver udført i de andre inspektionskuttere.
Med hensyn til reservestyringen i kutteren, som må betragtes som en nedstyring,
finder kommissionen, at arrangementet ikke er anvendeligt i overhandigt vejr, idet
det er for langsomt virkende. En reservestyring indrettet som i andre skibe med
pumpe på selve styremaskinen kunne ikke i dette tilfælde have løst problemet, men
ville under andre omstændigheder være en bedre løsnlng.
At hydraulikrørene ubeskyttet føres ned fra dækket til styremaskinen finder kommissionen uantageligt og skal anbefale, at disse rer gives en passende afskærmning,
idet rummet anvendes som opbevaringsrum for reservedele, proviant m. m., og at
disse derfor meget let kan beskadiges.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har udtalt:
»Jeg kan tilslutte mig de i sagen af Søværnets Havarikommission (SHK) fremsatte
bemærkninger og vurderinger, herunder at rorpakdåsens defekte tilstand ikke kan
bebrejdes Dem . Jeg må således anse uheldet for hændeligt.
Jeg finder imidlertid at måtte påtale, at signallog og skibsjournal er mangelfuldt
henholdsvis ukorrekt ført, men jeg agter herudover ikke at foretage videre i sagen
over for Dem.
Søværnets Materielkommandos (SMK) opmærksomhed henledes på SHK bemærkninger om adgangsmuligheder til styremaskinrurnmet, dørkplader ogl1hylder i dette
rum og om afskærmning af hydraulik-forbindelser. Jeg kan anbefale det af SHK
anførte.
Jeg kan endvidere i sagens anledning henstille til SMK overvejelse, hvorvidt det
ved bestemmelser bør fastsættes, at kuttere beddingsættes for undersøgelse af skrue,
ror og seforbindelser forinden hjemsejling fra Grønland finder sted.
Grønlands Kommando og Færøernes Kommandos opmærksomhed henledes specielt på SHK bemærkninger om vigtigheden af renholdte laster.
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2. Optrykning af tanktop I minelægger (FALSTER-kl)
Hændelsesforløb:

Den 25 maj konstaterede minelæggeren en optrykning af tanktoppen på tank 513,
trimtanken, idet et skab på den over tanken liggende banje ikke kunne åbnes. En
undersøgelse foretaget af skibet viste ingen lækage, men flere skabe konstateredes
lettere deformeret.
Optrykningen skyldes dels, at en fyldeventil imellem skibets brandledning og
trimranken igennem længere tid havde været utæt, dels at dækslet på tankens luftgangsrør af uopklarede årsager var blevet lukket og således blokerede overløb fra
ranken. Tanken udsattes derved for brandledningens fulde tryk, 7 kp/cm".
Supplerende oplysninger:

Over for Havarikommissionen er det oplyst :
- at skibet er bekendt med SMI MB 85, og at der i overensstemmelse med bestemmelserne jævnligt foretages kontrol af, at samtlige luftafgangsrørs dæksler er
plomberede i åben stilling,
- at skibets besætning jævnligt instrueres om, at luftafgangsrørenes dæksler skal
være plomberede i åben stilling, samt at de ikke må betjenes af uvedkommende,
- at skibet, som skoleskib, hyppigt udskifter imellem en trediedel og halvdelen af
den menige besætning, samt at omkring halvdelen af besætningen blev udskiftet
godt en måned før optrykningen af trimtanken fandt sted,
- at den lække fyldeventil ikke kunne udskiftes, da en ny havde været i restordre
i ca. to måneder.
Skadeopgørelse:

Optrykning af tanktop på trimtank 513.
Lettere deformering af et antal skabe på banjer over tanken.
De med skaderne forbundne udgifter skønnes af SMK at ville andrage kr. 45.000.
KonklusIon:

Kommissionen finder, at havariet under de givne omstændigheder bør betragtes
som hændeligt.
Med henblik på at undgå gentagelser skal kommissionen anbefale, at det af skibet
stillede forslag om eventuelt at fjerne dækslerne på trimtankenes luftafgangsrør forelægges SMK.
Kommissionen mener dog, at skibets forslag bør udvides til at omfatte samtlige
tankes luftafgange - ferskvandstankenes dog undtaget.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har udtalt følgende :
»Jeg kan tiltræde SHK opfattelse af, at uheldet - omend beklageligt - kan betragtes som hændeligt.
For så vidt angår SHK anbefaling af en nærmere undersøgelse af det betimelige
i at fjerne dækslerne på tankenes luftafgangsrør. må jeg umiddelbart være af den
opfattelse, at ihvorvel sådan fjernelse vil være medvirkende til besparelse ved nybygninger og eftersyn, vil den på den anden side mindske sikkerheden, dels ved
ABC-beredskab, dels ved lækager i bunden af skibet, i hvilket sidste tilfælde en luftpude i tanken kan fastholde skibets trim .
Jeg imødeser gerne SMK bemærkninger hertil.e
Afslutlende bemærkninger:

SMK fastholder, at dækslerne bibeholdes og skal derfor anmode Søværnets Operative Kommando (SOK) om over for skibet at indskærpe vedligeholdelse af dækslerne, både plombering i åben stilling, hængsler og lukkemidler.
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3. Vand I smøreolien i minestrygeren A
Hændelsesforløb:

Tirsdag den 25 jun kl. 1200 konstateredes vand i smøreolien på bagbords hovedmotor (bb HVM) . Motoren blev straks stoppet og smøreolieskift påbegyndt. Kl.
1530 var smøreolieskiftet tilendebragt, hvorefter hovedmotoren igen startedes. KJ.
2240 konstateredes atter vand i smøreolien, hvorfor motoren endnu engang stoppedes . Da det ikke umiddelbart kunne konstateres, hvorfra vandet kom, blev det
besluttet at sejle videre på en hovedmotor for ved ankomst til Holmen torsdag aften
den 27 jun at påbegynde fejlfinding.
Supplerende oplysninger:

Efterfølgende supplerende oplysninger er baseret på uddrag af minestrygeren A's
rapport.
1. Under fejlfindingen blev det konstateret, at det indtrængende vand skyldtes utætte
gummipakninger på foring nr. 3, 5, 6, 7 og 8. Det blev samtidig konstateret, at
15 ruller til vippearme samt 2 vippearme var revet i en sådan grad, at de måtte
udskiftes. Alle foringer og stempler blev trukket for inspektion og opmåling på
Orlogsværftet (OLV). Ingen fejl blev konstateret. Knaster på kamaksel samt
plejlstangslejer blev afpudset for mindre rivninger.
2. Efter samråd med Søværnets Operative Kommando blev det besluttet i forbindelse med reparationen at udføre 2400 timers eftersyn, ligesom det besluttedes at
udføre 2400 timers eftersyn på styrbord hovedmotor, da det kunne konstateres,
at toppakningerne på cylindrene 5, 6, 7 og 8 alle havde lækager.
3. Ved besigtigelsen anførte eskadreteknikofficeren i overensstemmelse med en værkmester (VM) fra SMK, at overbelastning i forbindelse med en for sen konstatering
af indstrømmende vand i smøreolien havde forårsaget havariet.
4. Den af minestrygerne anvendte rutine vedrørende forholdsregler mod overbelastning af hovedmaskineriet er ifølge rapporten følgende :
Hovedmaskinerne må ikke belastes mere end 1200 omdrejninger pr. minut,
samtidig med at udstedstemperaturen ikke må overstige 800 0 F på en cylinder,
jf. NAVSHIPS 341-1267 side C-l.
Vagtchefen beordrer hovedmaskinernes omdrejningstal og er herunder ansvarlig
for, at omdrejningshastigheden ikke overstiger 1200 omdrejninger i minuttet.
Maskinvagthavende er under sejlads placeret i agterste maskinrum, hvor han
bl. a. er ansvarlig for hver time at føre observationer på hovedmotorerne i journal. Herudover er maskinvagthavende ansvarlig for, at observationer af udstedstemperatur i nærheden af de maksimalt tilladte 800 0 F straks tilgår vagtchefen,
således at omdrejningerne kan reduceres, hvorved temperaturen sænkes. Vagtchefen har altid fulgt maskinvagthavendes anvisning om at reducere omdrejningerne, medmindre chefens tilladelse til ikke at reducere omdrejningshastigheden forinden var indhentet. En sådan tilladelse er kun givet en gang, nemlig
den 5 jun kl. 1730.
De nærmere omstændigheder den dag var følgende:
Den 5 jun befandt minestrygeren sig sammen med andre enheder i STANNAVFORCHAN under indsejling til WILHELMSHAVEN. Sejladsen foregik i kølvandsorden med A som agterste skib.
Efter over radioen at have gjort opmærksom på, at minestrygeren ikke kunne
sejle stærkere, begyndte A at sakke agter ud af formationen.
På dette tidspunkt blev der fra det ledende skib, en tysk minestryger modtaget
et signal, der beordrede A på plads i formationen.
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Af denne grund blev begge maskiner beordret til at gå forceret. Kontrolgasten
udførte ordren, idet han meldte, at bagbords hovedmotor ikke kunne bringes
op i omdrejninger, idet kontrolhåndtaget allerede var i bund, hvorfor kun styrbord hovedmotors omdrejninger øgedes til maksimum.
Kort efter meldte maskinvagthavende, at omdrejningerne igen måtte reduceres,
da udstedstemperaturen var alt for he], Chefen gav tilladelse til, at omdrejningerne måtte holdes endnu nogle minutter. Da styrbord hovedmotor havde gået
forceret i ca. 15 minutter, reduceredes farten til den tidligere anvendte forlægningsfart.
5. Af minestrygerens rapport fremgår:
- at maksimumomdrejningerne ikke har været over 1200 o/m, hvorimod udstedstemperaturen både 4 og 5 jun i perioder har været over de maksimalt tilladte
800 0 F,
- at smøreolletrykket på bagbord hovedmotor allerede 5 jun i perioder lå betydeligt 'over styrbord olietryk, og at det havde været konstant voksende gennem
tiden , til det ved havariets konstatering 20 dage senere var så markant, at bagbords smøreolietryk var ca, dobbelt så stort som styrbords tryk,
- at det ikke er A bekendt, hvorfor den markante trykforøgelse eller de med
jævne mellemrum foretagne pejlinger af smøreolien ikke for maskinbesætningen
har indikeret indtrængende vand i smøreolien,
- at der ved hovedmotorens rensning efter vandfyldning har været anvendt en
b1anding af .gasolie og smøreolie.
6. Af minestrygerens teknikofficers rapport fremgår det, at hovedmaskinerne under
hele perioden ved STANNAVFORCHAN har været overbelastede.
7. Dette kommer noget bag på skibsledelsen, idet teknikofficeren har været chefens
rådgiver i alle spørgsmål angående hovedmaskinernes anvendelse, hvorfor belastningen i hvert enkelt tilfælde er beordret efter teknikofficerens godkendelse.
Udover den ovenfor nævnte episode 5 jun, hvor chefen ikke havde rådført sig
med teknikofficeren. har der ikke været grund til at overbelaste maskineriet,
hvorimod teknikofficeren ved flere lejligheder har været pålagt at udnytte maskineriet så meget som muligt, uden dog at overbelaste det .
8. Det er skibets indtryk, at den værnepligtige teknikofficer har manglet den uddannelse, erfaring og personlige modenhed, der er en nødvendig forudsætning for,
uden at kunne rådfere sig med andre, selvstændigt at lede maskintjenesten om
bord. Det tilføjes dog, at den pågældende, så længe enheden sejlede sammen med
minestrygereskadrens øvrige enheder, hvor eskadreteknikofficeren nøje fulgte maskintjenesten om bord , præsterede en tilfredsstillende arbejdsindsats.
9. STANNAVFORCHAN sejl- og øvelsesplan samt arrangementerne for de enkelte
besøg var fastlagt, før styrken fik meddelelse om A's deltagelse. En belgisk minestryger havde tidligere været det langsomste skib med en forlægningsfart på 12
knob, hvorfor alle forlægninger var planlagt med ca. 11 knobs forlægningsfart.
Ugunstig strøm og sø bevirkede i 3 tilfælde, at den planlagte sejlads ikke kunne
gennernføres efter programmet.

Skadeopgørelse:

15 ruller til vippearme samt 2 vippearme ødelagt.
Udgifterne ved havariet andrager kr . 8.000.
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Arsag:
Det er kommissionens opfattelse, at årsagen til uheldet må søges i følgende forhold:
1. Hovedmaskineriets almindelige vedligeholdelsesmæssige tilstand har ligget så lavt,
at de af motorfabrikanten anbefalede MAX-værdier ved den valgte belastning er
blevet overskredet.
2. Skibsorganisationsbogen for minestrygere af SUND-klassen mangler sådanne oplysninger, som må anses for nødvendige for med tilstrækkelig sikkerhed at kunne
belaste skibets hovedmaskineri inden for de af fabrikanten angivne maximumsgrænser.
3. Chefen har ikke ved påbegyndelsen af tjenesten i STANNAVFORCHAN gjort
opmærksom på A's MAX-fart og forlægningsfart, så der kunne have været taget
hensyn hertil ved forlægningen .
Kommissionens vurdering:

1. Det er kommissionens opfattelse, at A's hovedmaskineri har været i dårlig ved-

ligeholdelsesmæssig tilstand. Herfor taler blandt andet, at det ikke var muligt for
manøvristen at bringe den ene hovedmotor op på mere end 1200 O/M, medens
den anden kunne opnå 1260 O/M. Til trods herfor steg udstedstemperaturen
meget hurtigt langt ud over det tilladelige. Kommissionen har her bemærket sig,
at instruktionsbogen NAVSHIP S 341-1267 på side C-l angiver gennemsnitsudstedstemperaturen ved 1200 O/M på HVM (og hertil svarende skrueomdrejninger på 358 O/M) til mellem 625 0 og 725 0 F. Den i A's rapport nævnte MAXudstødstemperatur på 800 F ses ikke nævnt i NAVSHIPS 341-1267.
2. Af manøvrejournalen fremgår det, at skibet på intet tidspunkt har haft skrueomdrejninger højere end 350 O/M. Sammenholdes dette med, at der til en normalbelastning på 358 O/M på skruerne svarer en gennemsnitsudstedstemperatur
på 625 0 - 7 2 5 0 F, tyder de af A nævnte udstødstemperaturer på over 800 0 F på,
at hovedmotorerne ikke har været korrekt justeret.
3. Det er kommissionens opfattelse, at chefen i tide burde have gjort opmærksom på
A's begrænsninger i stedet for at prøve på at leve op til sådanne krav, som han
måtte vide, A kun under de gunstigste omstændigheder kunne opfylde.
4. I bestræbelserne for at finde yderligere forklaring på, hvorfor en forholdsvis kort
MAX-belastning af A's hovedmaskineri kunne få de følger, den fik, er kommissionen blevet opmærksom på følgende:
- Af motorfabrikantens oplysningsmateriale fremgår det ikke umiddelbart, hvad
man særligt skal have opmærksomheden henvendt på ved MAX-belastninger af
hovedmaskineriet.
- Søværnets Materielkommandos brugervedligeholdelsesmateriale peger heller
ikke på sådanne forhold.
- Skibsorganisationsbogen for minestrygere af SUND-klassen omtaler heller ikke
emnet, selvom A's rapport kunne give indtryk heraf.
- Eskadreteknikofficeren har ikke - som anført i A's rapport - »nøje fulgt maskintjenesten om bord« - inden A blev detacheret STANNAVFORCHAN.
5. Kommissionen skal sluttelig anføre, at anvendelsen af gasolie blandet med smøreolie ved gennemskylning af motorer må anses for uforsvarlig.
0

KonklusIon:

Kommissionen finder,
1. at eskadreteknikofficeren ikke har fØrt tilstrækkeligt tilsyn med hovedmaskineriet
i A,
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2. at chefen ved sin detachering til STANNAVFORCHAN burde have gjort opmærksom på A's fartbegrænsninger,
3. at det bør pålægges Minestrygereskadren at gennemgå skibsorganisationsbogen for
minestrygerne af SUND-klassen med henblik på at indføre sådanne bestemmelser,
som kan tilsikre, at skibenes befalingsmænd er orienteret om de forholdsregler,
der skal iagttages inden, og hvilke forhold opmærksomheden særligt skal være
rettet mod under MAX-belastning af motorerne,
4. at det bør pålægges Søværnets Materielkommando at gennemgå brugervedligeholdelsessystemet for minestrygerne af SUND-klassen med henblik på at indføre yderligere bestemmelser til sikring af, at maskineriet til stadighed er i en sådan tilstand,
at det hurtigt og sikkert kan bringes på MAX-ydelse,
5. at Søværnets Materielkommando snarest bør udstede forbud mod anvendelse af
gasolie ved gennemskylning af motorer.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har udtalt fØlgende:
»Jeg betragter - efter en helhedsvurdering - uheldet som hændeligt, og jeg agter
ikke at gøre ansvar gældende over for nogen person.
SMK og CH MSE opmærksomhed henledes specielt på det af SHK under »Konk1usion« pkt. 4 og 5, henholdsvis pkt. 3 anførte, som jeg kan tiltræde.«
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4. Havari på center hovedgasturbine i torpedobåd
Hændelsesforløb:

Den 10 dee kl. 1030 opstod der under opstart brand i torpedobådens centerhovedgasturbine.
Supplerende oplysninger:

Torpedobåden deltog sammen med andre enheder fra Torpedobådseskadren i en
national øvelse. Den 10 dee skulle torpedobåden, efter at have gået som målskib.
selv til at skyde. For at opnå de for torpedoskydningen krævede farter skulle der
overgås til fremdrivning med hovedgasturbiner. Hovedgasturbinerne er af typen
ROLLS ROYCE PROTEUS. Starten foregår normalt ved, at en af de to hjælpeturbiner af typen ROVER leverer den nødvendige trykluft, indtil hovedturbinens
egen kompressor har opnået den nødvendige hastighed til selv at overtage dette
arbejde. Nævnte dag, den 10 dee, var den ene af ROVER-turbinerne · ude af drift,
idet det ved afgangen fra Torpedostation Kongsøre ikke havde været muligt at
starte den. For at opnå den tilstrækkelige energi til start af hovedturbinen er det
nødvendigt, at den hjælpeturbine der skal udføre dette arbejde ikke er belastet på
anden måde. Da der kun var en hjælpeturbine til rådighed, var det derfor påkrævet
fØrst at tage belastningen i form af strømforsyning til skibet fra denne turbine, inden
den kunne anvendes i startproceduren. Dette benævnes i torpedobådseskadrens terminologi for nødstart.
Efter at generatoren var blevet udkoblet, og ROVER-turbinen omstillet til kompressor, observeredes normallufttilgang ved PROTEUS centerturbinen. Efter ca,
20 sek. forløb bemærkedes et fald i udstedstemperaturen på ROVER-turbinen,
hvilket indikerer, at opstartproceduren har forløbet normalt. Teknikofficeren (TKO),
der befandt sig i forreste maskinrum for at overvåge strømtavlerne, bemærkede dette,
hvorefter han om koblede ROVER-turbinen fra kompressordrift til generatordrift.
Efter at have gjort dette bemærkede TKO, at PROTEUS hovedturbinen ikke havde
accelereret normalt, hvorfor han gik op til maskinpanelet i O-rummet. Undervejs
hertil bemærkede han kraftig røgudvikling fra ROLLS ROYCE centerhovedturbinen,
og ved panelet noterede han sig en udstødstemperatur på ca, 600° . Hovedturbinens
kompressoromdrejninger var på dette tidspunkt ca. 1500 pr. rnin., medens krafturbinens omdrejninger var O.
Maskinregnskabsføreren, der under hele startproceduren havde befundet sig ved
maskinpanelet i O-rummet, fortalte nu TKO, at han kort fØr denne kom til stede
havde påvirket hurtiglukkeren, da udstedstemperaturen var 550°, medens kompressoromdrejningeme på hoved turbinen var 2000, uden at dette tilsyneladende
havde haft nogen effekt i retning af start af kraftturbinen.
TKO blev nu klar over, at der måtte have befundet sig en olieansamling i hovedturbinens brandkammer, og at denne var brudt i brand. I et forseg på at blæse den
brændende olie ud af turbinen, besluttede han derfor at foretage en såkaldt drycycle. (En dry-cycle vil sige, at der foretages en normal startprocedure uden at
sætte brændstof til hovedturbinens brændstofdysser). Under denne proces steg udstødstemperaturen til ca. 750° samtidig med, at brandmelderen nåede op over 300°,
og det fast installerede CO 2 anlæg blev aktiveret. Efter ca. 2 min. forløb faldt
udstedstemperaturen til 450°.
Den ROVER-turbine, det ikke havde været muligt at starte tidligere på dagen, var
i mellemtiden blevet startet op, og ved hjælp af den foretoges yderligere 2 dryeycles , der forløb normalt. Temperaturen var nu faldet til 250° . Efter ca. 5 min.
forløb forsøgtes endnu en dry-cycle, men denne gang kunne turbinen ikke rotere.
Et forsøg på at tørne kompressoren med håndkraft var ikke mulig.
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En påfølgende inspektion ved første kompressortrin viste intet unormalt, bortset
fra som nævnt at kompressoren ikke lod sig tørne. Der blev derpå foretaget en
inspektion ved hovedturbinens kraftturbine (i daglig tale benævnt hot-end'en). Inspektionen foretoges gennem udstedsrøret, og der observeredes herunder en deformering af stator- og rotorskovlene samt koroderede skovlstumper i den forreste del
af udstedsrøret.
En påfølgende afprøvning af hurtiglukkeren og gasoliedrænventilen viste intet
unormalt. Det bemærkes dog, som anført i TKO rapport til chefen: »Dog var slangen
mellem drænventil og dræntank vredet så meget, at lysningen var væsentlig reduceret.«
En inspektion af dræn tanken viste, at denne indeholdt ca. 1 liter gasolie/vand.
Under den tilsvarende øvelse året fØr slukkedes en tilsvarende brand, der var
opstået på grund af fejl i drænventilen i samme turbine. Uheldet den gang medførte
ingen nedsættelse af beredskabet.
Om sommeren, altså ca. Yz år før uheldet skete, foretog ROLLS ROYCE's udsendte ingeniør en inspektion af samtlige turbiner i TBE. Resultatet af inspektionen
af centerturbinen i torpedobåden viste korodering af bladene i første statortrin;
samtidig udtalte ingeniøren, at samme turbine sandsynligvis ikke kunne køre mere end
200 timer endnu. Siden denne inspektion har turbinen kørt ialt 92 timer og 40 minutter.
Skadeopgørelse:

Stator- og rotorskovle i hot-end Ødelagt.
De med uheldet forbundne udgifter andrager kr. 620.000.
Havariet på centerhovedturbinen medførte, at torpedobåden fik reduceret sin fart
til ca . 25 knob.
Arsag:

Havariet på torpedobådens centerhovedturbine skyldes, at ansamlinger af olie i
hovedturbinens brandkammer er blevet antændt. Komissionen finder, at årsagen
hertil er, at slangen mellem hovedturbinen og dræntanken var deformeret. Olieansamlinger i brandkammeret har derfor kun i ringe grad, om overhovedet, kunnet
drænes fra hovedturbinen til dræntanken.
Kommissionens vurdering:

Efter kommissionens samtaler med torpedobådens TKO står det klart, at det ikke
som angivet i rapporten har været tale om, at drænslangen har været vredet. Der er
derimod tale om, at drænslangen har været ude for en mekanisk påvirkning, der har
bevirket, at den er blevet deformeret, således at lysningen er blevet formindsket
væsentligt. Arsagen hertil kan være de vanskelige adkomstforhold i og omkring turbinen. Det kan således ikke udelukkes, at der ved en tidligere inspektion eller reparation i det område, hvor drænslangen befinder sig, er blevet trådt på denne.
Efter det for kommissionen oplyste indgår eftersyn af nævnte drænslange ikke i
det almindelige brugervedligeholdelsessystem for torpedobåden . Der findes heller
ingen bestemmelser om, at drænslangen skal udskiftes med regelmæssige mellemrum.
Konklusion:

Kommissionen finder, at uheldet under de givne omstændigheder må betragte!
som hændeligt.
Det er dog kommissionens opfattelse, at det burde fremgå af brugervedligehol-
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delsessystemet, hvilke risici der er forbundet med ikke regelmæssigt at føre tilsyn
med det samlede drænsystem.
Kommissionen finder endvidere, at skaden er blevet forøget ved, at den brændende olie blev forsøgt blæst ud ved hjælp af en dry-cycle-procedure. Derved tilførtes
branden ny næring, hvilket rnedferte, at temperaturen steg unormalt højt, således at
udstedstemperaturmåleren på et vist tidspunkt viste 750 0 •
TBE opmærksomhed bør i den .xnledning henledes på det ønskelige i, at besætningerne gøres opmærksom på, at dry-cycle ikke bør anvendes, hvor der er begrundet
formodning om, at en brand i en hovedturbine skyldes utilsigtede olieansamlinger.
Af hensyn til kontrol af det samlede drænsystem bør det overvejes regelmæssigt
at foretage 2 eller 3 wet-cycles.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har udtalt følgende:
»Jeg kan tiltræde det af Søværnets Havarikommission (SHK) anførte, herunder at
uheldet må betragtes som hændeligt.
Søværnets Materielkommando og chefen for Torpedobådseskadrens opmærksomhed henledes specielt på det under Konklusion anførte, som jeg kan tiltræde.
Jeg agter i øvrigt ikke at foretage videre i sagen.«
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5. Motorstop Ikabelminelægger
Hændelsesforløb:

Under minelæggerens forlægning fra Esbjerg til København den 1 og 2 okt under
ugunstige vejrforhold, indtraf gentagne stop på begge hovedmotorer. hvilket bevirkede, at skibet tilkaldte assistance .
Supplerende oplysninger:

Minelæggeren havde deltaget i en Øvelse og skulle efter dets afslutning forlægge
til Holmen. Minelæggeren havde 16 miner MK 25 i lasten og 9 på dækket.
Inden forlægningen fyldtes 6000 liter gasolie i Esbjerg, hvorefter skibets oliebeholdning var ca. 45 %. Der blev ikke fyldt helt op af hensyn til en umiddelbart forestående dokning på Orlogsværftet. Minelæggeren afgik fra Esbjerg den 1 okt kl. 1638
for N om Skagen at forlægge til Holmen.
Vind og vejr kl. 1700: Vind ; SW 4; sø: 3; barometer: 1012.
Vejrmeldingerne (tyske samt danske fra Meteorologisk Institut) lovede kortvarig
opfriskning fra WNW 4-6, senere aftagende W 2-3.
1 okt kl. 2140 stoppede begge hovedrnotorer, idet rustskaller og bundslam fra
gasolietanken havde tilstoppet gasoliefiltrene. Skibet ankrede SW for Lyngvig og
rensede gasoliefiltrene. KI. 2205 gik skibet an igen.
Efter aftagende vindstyrke den 2 okt om formiddagen friskede vinden op fra N,
hvilket fik chefen til at etablere lukningstilstand Y og kl. 1930 at lægge skibet
underdrejet på kurs N. Vinden var N-S. Umiddelbart herefter stoppede begge hovedmotorer igen.
Under det totale motorstop faldt minelæggeren tværs i søen og krængede indtil
30°. På grund af dybden var det ikke muligt at ankre. Efter at have renset filtre gik
skibet an igen kl. 1950. KJ. 2320 på pos. 335 0 Skagen Rev 12 sml indtraf der igen stop
på begge motorer, og minelæggeren faldt tværs i søen med krængninger indtil 45° .
Vinden var N 9-10. På dette tidspunkt anmodede chefen SOK om assistance.
Mellem kl. 2320 og kl. 0100 blev der hele tiden renset filtre , og motorerne var
periodevis i gang .
Den 3 okt kl. 0100 blev minelæggeren taget på slæb af en vesttysk marineslæbebåd, som af SOK var anmodet om at gå til assistance.
KJ. 1050, efter at være kommet i læ af Skagen , fortsatte minelæggeren for egen
kraft og ankom kJ. 1410 til Flådestation Frederikshavn.
Skadeopgørelse:

Ingen skader.
Kommissionens vurdering:

Ved afsejling fra Esbjerg og i øvrigt under den fortsatte sejlads N om Skagen var
der intet i vejrmeldingerne - ejheller de udsendt over B/C 021 - der tydede på
umiddelbart opkommende overhandigt vejr, hvorfor kommissionen finder, at chefen
for minelæggeren har truffet en forsvarlig disposition ved at afgå fra Esbjerg med
en planlagt forlægning N om Skagen samt ved at fortsætte sejladsen efter det første
motorstop.
Det er kommissionens opfattelse, at minelæggerens lager- og forbrugstanke til
gasolie ikke har været tilstrækkeligt renholdte. Urenheder er derfor under minelæggerens bevægelser i søen blevet blandet med gasolien og ført frem til hovedmotorerne, hvor det på grund af skibets bevægelser i søen ikke var muligt for maskinbesætningen ved skift mellem oliefiltrene at holde hovedmotorerne i gang.

47
Konklusion:

Kommissionen finder, at uheldet bør betragtes som hændeligt.
Kommissionen finder desuden, at minelæggereskadren bør sikre sig, at der udarbejdes instrukser for renligholdeise af lager- og forbrugstankene.
Kommissionen er vidende om, at minelæggerens forbrugstanke efter uheldet er
blevet forsynet med slamkister, ligesom der er indbygget ekstra filtre mellem forbrugstanke og hovedmotorer. Motorstop på grund af urenheder i gasolien skulle
herved være udelukket.
Minelæggerens stabilitetsforhold giver ikke anledning til bemærkninger. Kommissionen finder, at det falder uden for dens opgave at bedømme sejlområde for minelæggeren.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for skibschefen udtalt følgende:
»Jeg kan tiltræde SHKs opfattelse af, at uheldet må betragtes som hændeligt.
For så vidt angår særlige instrukser om renligholdeise af lager- og forbrugstanke
er del min opfattelse, al sådanne instrukser ikke er nødvendige, henset til at dette
område doceres under den almindelige uddannelse af teknisk personel.
Jeg agter ikke at foretage videre i sagen.«
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6. Havari på ROVER-turbine

torpedobåd

Hændelsesforløb:

Under ophold i Bergen den 27 apr skulle SOAK WASH af hovedturbinerne iværksættes.
Denne afvaskningsprocedure. der er rutinemæssig for gasturbinedrevne enheder,
blev i dette tilfælde ledet af skibets seniorsergent (SE).
Efter at bb hjælpeturbine var startet op med henblik på at tørne stb hovedturbine
- en såkaldt dry cycle - blev der gjort klar til at indpumpe rensemidlet petroleum
i hovedturbinen ved hjælp af h åndpumpen. Umiddelbart efter at pumpningen var
begyndt, leb bb hjælpeturbine op i omdrejninger, hvilket resulterede i, at også hovedturbinen lØb op på ca. 2000 O/M mod normalt ca. 1400-1500 O/M.
SE afbrød Øjeblikkelig dry cyclen på hovedturbinen. Samtidig hørtes nogle høje
knald fra hjælpeturbinen, hvorefter denne gik i stå.
Supplerende oplysninger:

En undersøgelse kort tid efter ovennævnte hændelse viste, at ventilen på afvaskningssystemet for tilførsel af rensemiddel stod åben til bb hjælpeturbine og således
muliggjorde, at rensemidlet, petroleum, blev pumpet ind i den under drift værende
hjælpeturbine. Den tilførte petroleum virkede således som ekstra brændstof i hjælpeturbinen i stedet for at blive pumpet ind som rensemiddel i stb hovedturbine. Det
blev endvidere konstateret, at omskifterhanen på afvaskningssystemet i stedet for at
være stillet til vask af hovedturbinen stod stillet til vask af hjælpeturbinen.
Af torpedobådens rapport fremgår, at en KS og en VP havde klargjort i maskinen
til afvaskningsproceduren, samt at destillervandspumpen var blevet betjent for indpumpning af petroleum i hovedturbinen på sædvanlig og normal måde.
Skadeopgørelse:

ROVER-turbinens rotor afbrændt.
De med havariet forbundne udgifter andrager kr. 10.000.
Kommissionens vurdering:

Det er kommissionens opfattelse, at havariet skyldes manglende årvågenhed fra
skibets maskinbefalingsmænd. Der har således ikke været fØrt kontrol med, at de
menige har betjent afvaskningssystemets rørsystem på forsvarlig måde. Svigtende
kontrol af en afspærringsventils stilling samt af en omskifterhanes betjening har
sammenfaldende været årsag til havariet. Fejlagtig udførelse af en af de to funktioner vil ikke alene kunne give anledning til et havari som det foreliggende, hvorfor
Havarikommissionen må konkludere:
- at behørig kontrol med klargøringsproceduren ikke er udøvet af skibets maskinbefalingsmænd,
- at de meniges indlæring i og betjening af afvaskningssystemet har været utilstrækkelig.
Konklusion:

Kommissionen finder, at ovennævnte forhold kan bebrejdes teknikofficeren (navn).
Endvidere kan SE (navn), der har haft den direkte ledelse af arbejdets udførelse,
bebrejdes for mangelfuldt tilsyn.
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Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for skibschefen udtalt følgende:
»Jeg kan tiltræde det af Søværnets Havarikommission anførte, herunder at havariet
skyldes manglende årvågenhed fra torpedobådens maskinbefalingsmænds side.
Jeg skal anmode Dem om over for sekondløjtnant af reserven (navn) og seniorsergent (navn) at udtrykke min utilfredshed med deres tjeneste ved den pågældende
lejlighed, idet manglende kontrol og tilsyn med det indledende klargøringsarbejde hal
forårsaget havariet med unødvendige udgifter for Søværnet til følge.
Jeg agter i øvrigt ikke at foretage videre. o:
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7. Havari på ROVER-turbine i torpedobåd
Hændelsesforløb:

Mandag den 17 mar kl. 0900 afgik torpedobåden fra Holmen for forlægning til
Kongsete. Stb Rover kørte på dette tidspunkt ubelastet klar til opstart af hovedturbiner.
Umidedlbart efter passage af havneløbet blev hovedturbinerne startet, hvorefter
stb Rover blev vasket og stoppet.
I Øresund gik torpedobåden på siden af et tankfartøj for overfersel af personel.
Ved afgang fra tankfartøjet blev der beordret klargøring til turbinesejlads, hvorfor
stb Rover atter skulle startes.
Normal startproeedure blev foretaget. Starten så i begyndelsen normal ud, d . v. s.
fØrst stigende udstedstemperatur under opløb af turbinen, udspring af brænderknap,
faldende udstedstemperatur og indkobling af generatoren med lampeindikation som
følge. På dette tidspunkt begyndte der at vise sig røgudvikling omkring luftindtagskanalen til stb Rover, samtidig med at generatorlampen viste faldende lysstyrke som
tegn på, at Roveren var ved at gå i stå. Starten blev herefter afbrudt og rnaskinregnskabsføreren blev tilkaldt.
En overføling af Roveren afslørede en unormal opvarmning, hvorfor luftindtagskanalen blev afmonteret for inspektion af indsugningsåbningen til kompressorrotoren.
Ved inspektionen blev fØlgende konstateret:
1. Trådnettet, som normalt er anbragt foran indsugningen, manglede.
2. En linned klud var suget ind i kompressoren.
3. Fire linnedklude var sammenklumpet i luftfordelingskassen (normalt kaldt bukserøret).
Kludene blev fjernet, men da Roveren ikke kunne temes med hånden, besluttede
TKO at opgive evt. startforsøg.
Nødstartprocedure med bb Rover blev foretaget, hvorefter der blev forlagt til
Kongsøre.
En ny Rover blev rekvireret via MOBA og udskiftning foretaget.
En undersøgelse af den udtagne Rover ved MOBA foranstaltning godtgjorde, at
en reparation på motorværkstedet på Orlogsværftet var nødvendig.
Supplerende oplysninger:

Den 7 feb var stb Rover Tubex vasket, hvorved det havde vist sig, at trådnettet
foran indsugningen var lettere beskadiget. Da et nyt trådnet ikke kunne fremskaffes
via forsyningsafdelingen, fremstilledes et trådnet ved skibets egen foranstaltning.
Af uopklarede årsager er dette net øjensynligt aldrig blevet monteret. Den 13 mar
blev forbindelseskanalen mellem bukserøret og luftindtagsrummet afmonteret i forbindelse med malerarbejde under dæk. I denne forbindelse har en OVKS observeret,
at det pågældende trådnet manglede. Den afmonterede kanal blev dækket med
klude for at undgå malerstænk. Den 15 mar blev forbindelseskanalen genmonteret
af en KS, som ikke var opmærksom på det manglende trådnet. Den pågældende KS
erindrer ikke at have undersøgt røret for klude inden montagen.
Skadeopgørelse:

Turbineskovle beskadiget.
De med havariet forbundne udgifter andrager kr. 10.000.
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Kommissionens vurdering:

Det er Havarikommissionens opfattelse, at havariet skyldes manglende tilsyn, idet
- det om bord fremstillede trådnet burde være godkendt af en maskinbefalingsmand og besigtiget ved montage,
- det afmonterede forbindelsesrørs genanbringelse den 15 mar samt trådnettets
tilstedeværelse ligeledes burde være besigtiget af en maskinbefalingsmand.
Konklusion:

SHK finder, at de forud for havariet foretagne eftersyn og vedligeholdelsesarbejder
er blevet udført uden fornødent tilsyn, hvilket kan bebrejdes skibets teknikofficer
(navn), der i mellemtiden er hjemsendt, samt skibets masklnregnskabsfører OS MS
(navn).
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for skibschefen udtalt følgende:
»Jeg kan tiltræde det af Søværnets Havarikommission (SHK) anførte, herunder at
havariet skyldes manglende tilsyn forud for havariet.
Premierløjtnanten anmodes om over for oversergent (navn) at udtrykke min utilfredshed over hans manglende tilsyn med eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder
forud for havariet, et forhold som er resulteret i unødvendige udgifter for Søværnet.
Henset til, at sekondløjtnant af reserven (navn), som også har udvist mangel på
tilsyn, nu er hjemsendt, finder jeg det ikke hensigtsmæssigt at søge forholdet påtalt
over for ham.
Jeg har bemærket, at Deres eskadrechef har påtalt Deres sene indsendelse af rapport og agter i Øvrigt ikke at foretage videre.e
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Andre uheld
1. Brand i torpedobåd
Hændelsesforløb:

Lørdag den 12 okt, medens torpedobåden lå fortøjet ved torpedobådsbroen kaj
nr. NON ved FLS KBH, opstod kl. 0934 brand om bord. Brandens arnested var
kabyssen. En første slukningsindsats af KS NN ved hjælp af en transportabel skumslukker mislykkedes. KS NN slog derpå alarm, og den videre brandbekæmpelse
gennemførtes af torpedobådseskadrens vagt med assistance fra Holmens Brandtjeneste. Branden var bekæmpet kl. 1030.
Supplerende oplysnInger:

Den 12 okt kl. 0845 ville KS NN, der var vagtmand om bord, koge æg. Til dette
formål ville han benytte kogeplade 2, men på denne stod en gryde indeholdende
fritureolie, som havde været anvendt til stegning af forårsruller den foregående
aften. KS flyttede denne gryde fra kogeplade 2 til kogeplade 3, og da æggene var
kogt, flyttede han frituregryden tilbage til kogeplade 2, idet han efter eget udsagn
forinden havde afbrudt for strømmen til denne plade og kontrolleret, at kontrollampen for kogepladen var slukket.
KS forlod derpå kabyssen og tog ophold på forbanjen. KI. var da 0915. KI. 0934
blev KS opmærksom på støj fra kabyssen, hvorfor han gik derhen for at se, hvad
der var sket. Han opdagede da, at det brændte i frituregryden og forsøgte derpå at
slukke ilden ved hjælp af et vådt viskestykke. Dette mislykkedes. KS greb da en
skumslukker, som han imidlertid ikke kunne få til at virke tilfredsstillende. KS
alarmerede derpå vagtassistenten over det interne brandalarmeringsanlæg; kl. var
da 0935. Branden bekæmpedes derpå som tidligere nævnt af torpedobådseskadrens
vagt med assistance af Holmens Brandtjeneste. Kl. 1030 var branden slukket.
Under brandslukningen ville vagthavende regnskabsfører MS åbne ventilen til
sprinkling af ammunitionsmagasinet . Ventilen er anbragt på bådens fordæk og er
aflåst for at hindre utilsigtet vand fyldning af ammunitionsmagasinet. NØglen til
låsen skal være anbragt i en glaskasse i umiddelbar nærhed af ventilen. SG kunne
imidlertid ikke finde nøglen, hvorpå ventilens lås blev brudt op og ventilen åbnet.
Kort efter konstateredes det, at sprinklerne i ammunitionsmagasinet ikke fik tilført
vand . FØrst efter at lænse- og sprøjtesystemets ventiler, der er anbragt i sergentgangen, var blevet omstillet, kunne vand tilføres sprinkleranlægget. Ifølge torpedobådens rapport skal sprøjte- og lænsesystemets ventiler omstilles ved arbejdstids
ophør, forstået på den måde at der skiftes fra lænsning til tryk, herunder tryk til
ammunitionsmagasinets sprinkleranlæg, således at dette kan tilføres vand blot ved
at åbne omtalte ventil på fordækket. Det anføres i rapporten, at omstillingen foretages rutinemæssigt af den af torpedobådens maskinbefalingsmænd, der sidst forlader båden. Der foreligger ikke skriftlige bestemmelser berom.
Efter slukningen af branden konstateredes, at omstilleren til kogeplade 2 stod i
stillingen fuld varme.
Den skumslukker, der ved fØrsteindsatsen ikke virkede efter hensigten, bjærgedes.
Den viste sig at være tømt for skumvæske.
Nøglen til sprinklerventilen fandtes på sin plads i glaskassen umiddelbart ved
ventilen .
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Skadeopgørelse:
Ved branden opstod følgende skader på torpedobåden:
Rum 2 B: Brandskader i agterste styrborddeI.
Rum 2 C : Rummets indre totalt udbrændt. Moderate skader på dæk og dørk.
Selve skroget uskadt.
Rum 2 D: Mindre brandskader ved udluftningskanal i officersmesse. Varmeskader på elektriske og elektroniske installationer og komponenter,
især i operationsrum.
Endvidere røg- og sodskader overalt i rummene A-D.
De med havariet forbundne udgifter andrager 1.100.000 kr.
Torpedobåden strøg kommando 18 okt, og besætningen overførtes til en anden
båd .
Arsag:
Det er kommissionens opfattelse, at branden skyldes overophedning af en gryde
indeholdende fritureolie, der derefter er brudt i brand. Overophedningen forårsagedes
af, at gryden var anbragt på en varmeplade, hvis omskifter fejlagtigt er stillet til
fuld varme i stedet for at blive stillet til afbrudt.
Kommissionens vurdering:

Da Torpedobådseskadren ikke råder over et depotskib, holdes bådenes kabysser
åbne for at stå til rådighed, således at besætn-ingerne uden for arbejdstid kan koge
vand til te og kaffe, koge æg o. s. v. En sådan praksis indebærer imidlertid, at personel med ringe kendskab til kabyssers indretning frit har adgang til at betjene de
forskellige komfurers kontrolpaneler. Dette indebærer en vis risiko for at en fejlbetjening kan danne grundlag for en brand som den , der udviklede sig i torpedobåden. Det er således kommissionens opfattelse, at KS NN efter brugen af komfuret har stillet omstilleren til varmeplade 2 til stillingen fuld varme i stedet for
afbrudt.
Det er kommissionens opfattelse, at omskiftningen af ventilerne på lænse- og
sprøjtesystemet fra lænsning til tryk den pågældende dag ikke blev foretaget, da de
to maskinbefalingsmænd efter det for kommissionen foreliggende har forladt torpedobåden nærlig samtidig. Kommissionen finder det utilstedeligt, at funktioneringen af
ammunitionsmagasinets sprinkleranlæg alene har hvilet på mundtlige aftaler. Det er
i sig selv uheldigt , at sprinklernes funktionering afhænger af, at omstilling af bestemte
ventiler foretages. Så meget desto mere grund havde der været til for Torpedobådseskadren at udgive klare skriftlige bestemmelser vedrørende omstillingen.
Kommissionen har haft lejlighed til at besigtige den skumslukker, der ikke funktionerede i uheldsøjeblikket. Det er kommissionens opfattelse, at årsagen hertil må
søges i, at skumslukkerens lukkedæksel ikke har været skruet tilstrækkeligt i. Dette
kan bevirke, at perkurøren ikke vil være i stand til at gennembryde kulsyrepatronens
forsegling, hvorved skumslukkerens funktionering kompromitteres. Under visse omstændigheder vil perkatøren kun lige netop gennembryde kulsyrepatronens forsegling,
hvilket bevirker udsivning af kulsyren, uden at skumslukkeren kan bringes til at
funktionere. Den pågældende skumslukker forefandtes med tom kulsyrepatron og
tømt for skumvæske. Hvornår kulsyrepatronen er blevet gennembrudt og skumslukkeren tømt for væske, har det ikke været muligt for kommissionen at fastslå .
En afprøvning af to andre skumslukkere fra torpedobåden viste, at den ene funktionerede perfekt, hvorimod den anden ved de første forsøg ikke kunne bringes til at
funktionere . En nærmere undersøgelse viste, at lukkedækslet ikke var skruet til-
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strækkeligt i, sandsynligvis på grund af maling i gevindene. FØrst efter at to mand
havde holdt på skumslukkeren og to andre prøvet at skrue lukkedækslet til, lykkedes
det at få skumslukkeren til at funktionere. Der kunne dog konstateres utætheder ved
lukkedækslet.
Konklusion:

Kommissionen finder, at KS NN kan bebrejdes for ikke at have sikret sig, at
strømmen til komfuret var afbrudt efter brugen.
Endvidere finder kommissionen, at skibsorganisationsbogen burde have indeholdt
bestemmelser vedr. opklaring af kabyssen efter brug, herunder at kogegrej ikke
efterlades på komfuret.
Det er kommissionens opfattelse, at Torpedobådseskadren burde have foranlediget
udgivet klare bestemmelser for omstilling af fællesventilen i lænse- og tryksystemet.
Det findes uacceptabelt, at et for skibets samlede sikkerhed så vigtigt område
alene har været baseret på mundtlige aftaler.
Kommissionen er bekendt med, at Torpedobådseskadren i forbindelse med SØværnets Materielkommando har truffet foranstaltninger til at ændre torpedobådenes
installationer på en sådan måde, at omstilling af ventiler mellem lænse- og tryksystemet i fremtiden ikke skal finde sted, samt at TBE har udgivet midlertidige
bestemmelser med henblik på at forhindre gentagelse, indtil ændring i bådene har
fundet sted.
Kommissionen er endvidere bekendt med, at skotter i ammunitionsmagasinet vil
blive isoleret og bragt i overensstemmelse med SMK BST 641-l.
Kommissionen skal foreslå, at det henstilles til SMK over for brugerne at understrege de forhold, der særlig bør tages i betragtning ved behandling af transportable
ildslukkere, herunder at lukkedæksler på skumslukkere skal skrues helt i bund efter
kontrolvejning af kulsyrepatronen.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for skibschefen udtalt følgende :
»Jeg kan tiltræde det af SHK anførte og skal derfor over for kaptajnløjtnanten
tilkendegive min utilfredshed med , at der ikke har foreligget klare bestemmelser for
anvendelse af kabys under de herskende forhold og for omstilling af ventiler til
lænse- og sprøjtesysternet.
Jeg agter i øvrigt ikke at foretage videre over for kaptajnlejtnanten.«
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2. Torpedobåds beskadigelse af sportsfiskerfartøj
ledsagende omstændigheder:

Uheldet indtraf i dagslys . Vind: NNW 3; vejr: let skyet ; sø: 3; strøm: S gående
1 knob; sigt: 7.
Hændelsesforløb (jf. fig. 11 og 12):

Den 27 feb foretog torpedobåden fartprøver på »den målte distance« E for Hven.
Under disse prøver passerede torpedobåden tæt forbi et sportsfiskerfartøj C , således
at den s hækbølge forårsagede mindre skader på dette og foranledigede, at der blev
klaget over torpedobådens sejlads samt rejst erstatningskrav over for Søværnet.
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Supplerende oplysninger:

Da de teletekniske arbejder endnu ikke var afsluttet efter periodisk eftersyn, var
radaren ikke installeret og navigeringen foretoges optisk efter søkort 131 og »den
målte distance E for Hven«, Den civile 26 kanals STORNO virkede ikke.
Chefen forestod selv manøvreringen assisteret af næstkommanderende.
De svenske myndigheder var den 20 feb underrettet om fartprøverne.
Kl. 0952 påbegyndtes fartprøverne. Der blev foretaget 4 dobbeltløb med 4, 6, 8
og 10.000 omdrejninger.
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Der var en del fartøjer i området bl. a. tre sportsfiskerfartøjer A, B og C.
Da andet lØb var afsluttet, blev farten øget til 8000 omdrejninger, og torpedobåden slog en koordinat uden om de tre sportsfiskerfartøjer, der lå samlet 0,5 sml
N for Stefans Banke, passageafstanden var ca. 500 m fra fartøjerne.
Ved afslutning af 3. løb blev omdrejningerne ændret til 10.000, og torpedobåden
slog igen en koordinat uden om de 3 sportsfiskerfartøjer, der var drevet noget S i.
Passageafstanden til det S-Iigste fartøj, C, var ca. 250 m.
Torpedobåden førte ikke signal for, at fartprøver blev afholdt.
Ved ankomst til Holmen erfarede chefen, at føreren på et af sportsfiskerfartøjerne
havde klaget over skibets manøvrer og krævet erstatning for skader opstået på hans
farte] .
Skadeopgørelse:

Skader opstået om bord i sportsfiskerfartejet.
1 fiskestang og hjul gået overbord.
2 borde og 2 stole beskadiget.
1 lampe Ødelagt.
1 pålægsmaskine Ødelagt.
1 kaffekolbe Ødelagt.
I alt kr. 1.841,-.
Kommissionens vurdering:

Kommissionen finder, at torpedobåden har været i sin fulde ret til at foretage
fartprøver i området, idet det fremgår af Den danske Lods, at området anvendes
dertil og der som foreskrevet var sendt signal til de svenske myndigheder om prøverne.
Torpedobåden har dog ved en mindre hensigtsmæssig manøvre sat så stor en
hækbølge, at de af føreren for sportsfiskerfartejet påståede skader kan være opstået.
Området er at betragte som frit farvand, og da sportsfiskerfartøjet ikke førte signal
om, at den skulle passeres med forsigtighed, kunne det ikke forvente, at der af skibsfarten skulle tages specielt hensyn ved passage.
FØrere af fartøjer, der befinder sig i et område, der anvendes til fartprøver og
tillige er så trafikeret som Øresund må forvente bov- og hækbølger fra passerende
skibe . Henset hertil burde føreren af sportsfiskerfartøjet have manøvreret sit skib
således, at dets bevægelser blev mindst mulige og således, at hans ikke søvante passagerer ikkeblev udsat for de voldsomme bevægelser, en hækbølge, taget tværs, giver.
FØreren af sportsfiskerfartøjet har til pressen oplyst, at han under episoden opholdt sig om læ, hvorfor kommissionen må formode, at der ikke har været nogen
navigationskyndig person i styrehuset.

Konklusion:

Kommissionen finder, at torpedobåden har foretaget en mindre hensigtsmæssig
manøvre ved at slå en koordinat uden om de stilleliggende sportsfiskerfartøjer.
Kommissionen finder dog, at sportsfiskerfartejet kunne have forventet at komme
ud for kraftige bevægelser i et frit og stærkt trafikeret farvand og burde derfor
have taget sådanne forholdsregler, der kunne modvirke disse.
Kommissionen mener derfor, at Søværnet bør afvise erstatningskravet, idet der
ikke er sket skade på skibet, men kun på løse genstande om bord.

'\
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Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for chefen for torpedobåden udtalt:
»Jeg kan tiltræde SHKs vurdering og konklusion, men skal dog udtale, at jeg
finder det beklageligt, at et af Flådens skibe har givet anledning til den af rederiet
(navn) indgivne klage.
Jeg har bemærket, at CH TRE over for eskadrens skibschefer har indskærpet
kravet om hensynsfuld passage og manøvrering.
Marinestaben vil afvise det af rederiet fremsatte ønske om erstatning.e
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3. Brand i undervandsbåds maskinrum
ledsagende omstændigheder:

Uheldet indtraf i dagslys. Vind: SW 5; vejr: overskyet; sø: 4-5; sigt: 5-7.
Hændelsesforløb:

Undervandsbåden A befandt sig 2 maj kl. 0433 ca. 15 sml SW af Marstein fyr på
positionen 59 o 59'N 04 0 39'E.
A havde siden midnat foretaget koordineret transit til Norge med undervandsbåden B.
Kronologisk opført hændelsesforløb:
- 0426: Dykkerdybde ændredes fra 45 m til 11,5 m, som er periskopdybde.
- 0437 : Snorkelmast blev skudt op , og dieselmotorer og stb kompressor blev
startet.
- 0445: Dieselmotorer blev reguleret ned i omdrejninger og blev stoppet.
Fra maskinrummet alarmerede maskiavagthavende i ordreanlægget:
»BRAND-BRAND«.
Alarmen forårsagedes af, at maskinvagthavende observerede røgudvikling
fra hovedkabler bag bb dieselmotor, først svag røgudvikling, derpå kraftig røgudvikling ledsaget .af flammer fra brandstedet.
Branden søgtes bekæmpet med pulverslukker.
Maskinrummet beordredes rømmet, og over undervandstelefonen udsendtes: »Jeg har brand i maskinrummet, jeg dykker ud« .
- 0450: Båden blev blæst op.
- 0451: A uddykket uden fremdrivning og kun med nødlys. da motormaximalerne faldt ud under uddykningen.
Der beordredes »Iukke vandtæt til rnaskinen«, batterimaximalerne udløstes, og vagtfrit personel purredes ud .
- 0453: Maskinrummet rømmet og lukket vandtæt. Der blev påbegyndt nød-elomkobling for at gøre maskinrummet spændingsfrit.
- 0515: NØd-el-omkobling etableret.
- 0520 : Nødventilation af hele båden blev etableret.
- 0537: Der etableredes fast vagt i kommandorummet til overvågning af lufttryk,
telemotortryk, dybgang og hældning samt temperatur på skot imellem
kommandorum og maskinrum. Tobaksrygning blev forbudt, og vagtfrit
personel beordredes til ophold i torpedorummet. Strålerør på trimsystemet samt pulverslukkere klargjordes og anbragtes i kommandorummet.
Skibsledelsen planlagde på samme tidspunkt at trænge ind i maskinrumrummet med henblik på at konstatere, om branden var uddød, og om
fremdrivning ved egen kraft var mulig.
Henset til muligheden for at branden ikke var uddød, og at båden ikke
kunne bekæmpe den , ville det være nødvendigt at have et skib liggende
klar til assistance i nærheden af A. For at kunne trænge ind i maskinrummet var der behov for begge de til båden normerede røgdykkerapparater, men af disse var det ene indespærret i det aflukkede rnaskinrum. Assistance i form af røgdykkere fra et fremmed (udenlandsk) skib
ansås ikke for relevant.
- 0545 : Opkald på nødsender påbegyndtes for afsendelse af signal til COMNAVVEST, med anmodning om assistance i form af et skib til »stand-by«
for kommunikation. Signalet var afviklet til Bergen Radio kl. 0655.
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- 0620: Det forsøgte s at kalde undervandsbåden B til overfladen ved - som
eneste anvendelige kommunikationsmiddel - at udkaste 5 håndgranater
fra tårnet. Kun en af de 5 håndgranater detonerede, og detonationen
forårsagede brand i en reguleringsmodstand til omdrejningsviser på broen.
Reguleringsmodstanden, som er anbragt i kommandorummet, var på
dette tidspunkt under spænding, idet 24 V-anlægget, som blandt andet
giver spænding til nød-gyro, var reetableret.
Branden i reguleringsmodstanden døde ud, inden brandbekæmpelse (pulverslukker) blev iværksat .
- 0729: B observeredes uddykket.
- 0753: B blev pr . blink anmodet om at etablere kontakt på VHF kanal 16.
Begge både havde under øvelsen i midlertidigt udlån håndstorno med
kanal 9, 12 og 16 til rådighed. Kontakt først på kanal 16, senere på
kanal 9.
B orienteredes om A situation og anmodedes om dels at tage kommunikationsvagt for A og dels om via STANAVFORLANT, der befandt
sig i området, at rekvirere en helikopter til overførsel af dansk røgdykkerapparat fra B til A.
- 0819: Via B rekvireredes skib til eventuel slæbning af A.
Umiddelbart efter meddeler B, at STANAVFORLANT havde detacheret
et farta] med helikopter til assistance.
- 0852: RØgdykkerapparat modtages fra B via helikopter.
Kort efter finder genindtrængen i maskinrummet sted, mens alt ikkehavaripersonel beordres til torpedorurnmet, hvortil lukkes vandtæt. B
orienteres om, at genindtrængen foretages , og helikopteren holder sig i
nærheden af A.
Det konstateredes, at branden i maskinrummet var slukket, og der var
kun svag røg.
- 0912: Der lukkes igen af til maskinrummet, og ventilation af rummet påbegyndtes for at opnå almindelig iltindhold i luften i rummet. B blev
orienteret om, at branden var slukket og om, at A ville forsøge at komme
under gang snarest.
- 0936: Der åbnes til maskinrummet, og dette inspiceres .
En korvet, der af COMNAVVEST var beordret til assistance, var kommet på klods hold . Korvetten meddelte, at den var rede til at tage A på
slæb. Da skaderne ikke var umiddelbart overskuelige, besluttede chefen,
på teknikofficerens anbefaling, at lade maskinrummet ligge spændingsfrit, og lade korvetten tage A på slæb til Haakonsvern Flådebase ved
Bergen.
- 0950: 4 mand ifØrt kampdragter, redningsveste og livliner sendtes på easingen
som jævnligt overskylledes af søerne, selvom korvetten lå tæt på for at
give læ.
- 1035: Slæbetrossen var fastgjort.
1042: Bugseringen påbegyndtes.
- 1508: Ankomst Haakonsverns Flådebase.
Undervejs genetableredes bådens strømforsyning i et efter bådens skøn
forsvarligt omfang.
Samme aften konstateredes det, at A ville kunne sejle for egen kraft ved fremdrivning på stb skrue og forreste batteri. Efter forholdsordre fra UBE teknikofficer
holdtes bb side af el-installationen i maskinrummet spændingsfri, og det besluttedes
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efter telefonsamtale med SOK og CH UDE, at A snarest skulle afgå til Flådestation
København på stb skrue alene.
3 maj kl 1230 afgik A fra Haakonsvern og ankom Flådestation KØbenhavn 5 maj
kl. 2022.
Undervejs afsendtes signal til Søværnets Materielkommando (SMK) og UDE om,
hvilke arbejder der Ønskedes udført efter ankomst til Holmen - såvel arbejder som
følge af branden som andre arbejder.
Supplerende oplysninger:

Foreløbige undersøgelser synes klart at vise, at årsagen til branden var to samtidige
afledninger på el-nettets to poler, hvorved kortslutning er opstået med brand til
følge.
a. Kraftig afledning fra hovedkabler bag bb dieselmotor. Afledningen skyldtes
vand, som gennem aftapningsrør fra oversiden af bb dieselmotors gruppeudstedsventil førtes til kablernes nærhed, hvorved disse er blevet udsat for oversprøjtning.
K~blerne er på dette sted forsynede med uisolerede klemsko/klemstykker, kun
afskærmet af en ikke vandtæt skærmkasse. At vandet førtes ned over kablerne skyldtes, at en gummislange, der normalt virker som forlænger for aftapningsrøret, var
faldet af. Den blev senere fundet liggende i lasten.
b. Svag afledning fra bb hoved-el-motors shuntregulator. Afledningen har Orlogsværftet (OLV) og SMK kun kunnet konstatere ved at påtrykke dele af A's elektriske
installationer en bøjspænding (2000 V), idet undersøgelser med megger og OHMmeter ikke gav resultat.
Hvori fejlen på shuntregulatoren består vides endnu ikke, idet det vil være nødvendigt at udtage shuntregulatoren for nøjere undersøgelser. Undersøgelserne påregnes at ville finde sted i forbindelse med A's eftersyn.
c. Om aftapningsarrangementet fra gruppeudstedsventilernes overside, som omtalt
under pkt. a, kan oplyses, at aftapningsrørene oprindeligt var udført som metalrør,
der var ført helt ned til lasten. For at maskinbesætningen kunne kontrollere aftapningsvandet og tidspunktet for aftapningens fuldendelse, var rørene forsynet med et
skueglas. Skueglasset farvedes imidlertid meget hUJ;.tigt sort af de' i aftapningsvandet
værende udstødsprodukter, hvorved kontrollen rræd aftapningen vanskeliggjordes.
På et eller andet tidspunkt - som det ikke har været kommissionen muligt at få
fastslået - har bådenes besætninger på eget initiativ overskåret aftapningsrørene og
monteret en flexibel gummislange, som kan fØres på en sådan måde , at det er
muligt både at se og høre aftapningsvandets udstrømning, og dermed også udstrømningens ophør.
Kommissionen har besigtiget omhandlede aftapningsrør i flere af undervandsbådene og har i flere tilfældet fundet, at de af bådenes besætninger udførte ændringer forekommer at være af en håndværksmæssig ringe kvalitet. I et tilfælde var
aftapningsrøret således skåret over umiddelbart over en el-omskifter, og den på røret
anbragte gummislange var revnet på tilslutningsstedet. Endvidere var spændebåndet.
som skulle holde slangen fastspændt, ikke spændt, hvorfor slangen kunne fjernes
med et ganske let træk.
d. Anvendelse af håndgranater som kommunikationsmiddel til undervandsbåde
benyttes ofte af overfladeskibe og registreres og forstås af alle NATO landes undervandsbåde, selv på betydelige afstande.
Om de af A i dette tilfælde anvendte håndgranater, af hvilke kun en af de fem
detonerede, har UDE fra SMK fået oplyst, at de stammede fra et tidligere af
Hærens Materielkommando kasseret lot, som i mangel af godkendte granater blev
genudleveret til A.
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e. Arsagen til, at der ved en håndgranats detonation opstod brand i en i kommandorummet installeret reguleringsmodstand til en omdrejningsviser på broen, har
endnu ikke kunnet klarlægges.
Arsagen vil muligvis kunne fastslås, når regulator og omdrejningsviser udtages for
eftersyn.
Skadeopgørelse:

Kabelinstallationer Ødelagt.
De med branden forbundne udgifter andrager kr. 50.000.
Kommissionens vurdering:

Kommissionen finder, at branden skyldes kortslutning af A's elektriske system
som fØlge af to samtidige afledningsfejl på nettets to poler.
Fejlen på bb hoved-el-motors shuntregulator har bådens besætning næppe været
i stand til at konstatere, da dette ved OLV og SMK undersøgelser kun lod sig gøre
ved at påtrykke en højspænding på 2000 V. Denne afledning alene ville ikke have
kunnet bringe båden i vanskeligheder.
Den anden afledningsfejl, som var hovedårsag til kortslutningen, opstod som fØlge
af, at en gummislange var faldet af aftapningsrøret fra udstedssystemet over bb
gruppeudstødsventil, hvorved aftapningsvand ledtes direkte ned over hovedkablerne
bag bb dieselmotor på et sted, hvor kablerne er uisolerede og alene beskyttes af en
ikke-vandtæt skærmkasse .
De - på et eller andet tidspunkt i bådenes levetid - af besætningerne udførte
ændringer ved aftapningsrørene må kommissionen karakterisere som værende direkte
farlige for sikkerheden om bord.
Konklusion:

Kommissionen mener ikke at kunne laste bådenes nuværende besætninger for ændringerne af aftapningssystemets udførelse, men er af den opfattelse at UBE, som
har haft kendskab til, at ændringerne er foretaget, burde have været opmærksom på
de risici, som ændringerne indebærer for sikkerheden.
Afsluttende bemærknInger:

Kommissionen skal i sagens anledning foreslå, at det som midlertidig foranstaltning snarest pålægges UBE at drage omsorg for, at fastgørelse og tilstand af de på
aftapningsrørene for gruppeudstedsventilernes overside anbragte gummislanger efterses og bringes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Ved først givne lejlighed bør aftapningerne føres tilbage til den oprindelige udførelse - dog således, at det bliver muligt for maskinbesætningen både at se og høre
aftapningsvandet.
Det er Havarikommissionen bekendt, at SMK under fremtidige større eftersyn
vil udskifte sådanne hovedkabler i maskinrummet, som i særlig grad har været udsat
for varme- og andre nedbrydende påvirkninger.
Kommissionen finder det i øvrigt uheldigt, at der udleveres håndgranater, hvis
funktionsduelighed er tvivlsom.
Søværnets Havarikommission er vidende om, at våbeninspektøren over for SMK
har påpeget dette forhold, og at SMK nu undersøger de tekniske og Økonomiske
muligheder for at tilvejebringe erstatning for håndgranat M/54 for anvendelse dels
som lydsignalmiddel og dels som håndgranat mod frømænd.
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Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for skibschefen udtalt følgende:
»Jeg kan tilslutte mig Søværnets Havarikommissions konklusion, herunder at aftapningssystemets udførelse ikke kan bebrejdes Dem . Jeg finder dog anledning til
at påpege nødvendigheden af skærpet opmærksomhed over for installationer af sikkerhedsmæssig ringe kvalitet.
Jeg agter ikke at foretage yderligere i sagen. it
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4. Brand idepotskib
Hændelsesforløb:

Under depotskibets ophold til ankers i Flekkefjord, Norge, opstod der brand i
kabyssen.
Branden opstod under en pause i madlavningen, og der var således ingen personer
til stede.
Branden blev forsegt slukket med en C02-slukker, men da den ikke virkede, blev
der slukket ved hjælp af ~and.
Supplerende oplysninger:

Ca. % time før branden opstod var kabyslederen på inspektion. Til stede i kabyssen var to fra Torpedobådseskadren (TBE) udlånte kokke, som var i færd med at
gøre rent, efter at tilberedning af middagsmaden var tilendebragt.
Kabyslederen forlod kabyssen for at varsko skibets egne kokke, der skulle afløse.
Et kvarters tid efter kontrollerede kabyslederen igen kabyssen for at se, om afløsningen var sket. Han fandt ingen i kabyssen, men ellers var der intet at bemærke.
Kabyslederen gik derefter ned på banjen for at hente de to kokke, men vendte
om, da han kom i tanker om, at de nok var i cafeteriet, hvor der blev vist film.
Ved passage af kabyssen ville han kontrollere, om de to kokke stadig ikke var
mødt op og fandt en voldsom røg i kabyssen.
Kabyslederen slog straks alarm over ordreanlægget og forsøgte derefter sammen
med vagtchefen at slukke ilden, der var koncentreret om kipstegeren og ventilationskanalen, med en C02-slukker, men på grund af flammer og kraftig røgudvikling
måtte de trække sig ud af kabyssen.
Under ledelse af skibets teknikofficer blev branden slukket i løbet af ca. 10 minutter.
Kipstegeren var anvendt til madlavning den pågældende dag, og efter branden
blev det konstateret, at den ikke var afbrudt men stod i stilling 1 (laveste af 3 mulige) .
Skadeopgørelse:

Installation for bageovn , kipsteger, dampkedel og kogegryder Ødelagt.
To kogeplader Ødelagt.
Lysinstallation i kabys og bedkeri Ødelagt.
Strømtavle LM og LH kortsluttet.
Maling ødelagt.
De med branden forbundne udgifter udgør kr . 60.000.
Kommissionens vurdering:

Branden opstod som nævnt i en pause under madlavningen og på et tidspunkt,
hvor der ingen personer var i kabyssen.
Kabyslederen har over for kommissionen forklaret, at de to kokke, der var i
arbejde i kabyssen umiddelbart fØr branden opstod, var lånt fra TBE, og at han
ikke havde fundet anledning til at give dem særlig ins1ruktion vedr. kabyssens anvendelse.
Kommissionen har fastslået, at branden er opstået i eller ved kipstegeren, men det
har ikke været muligt entydigt at fastlægge brandårsagen, da der har været modstridende forklaringer om, hvor grundigt kipstegeren har været rengjort efter stegningen,
og om den har været slukket eller ej. Meget tyder på, at brandårsagen skyldes mangelfuld rengøring af kipstegeren, og at den har været efterladt tændt. Herved kan
resterende fedtstof være blevet antændt.
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Under forklaringen for kommissionen kom det frem, at branden blev forsøgt
slukket med den i kabyssen værende C02-slukker, men at denne ikke virkede.
Arsagen til C02-slukkerens svigtende funktionering har ikke kunnet klarlægges.
Kommissionen finder det betænkeligt, at der således inden for kort tid har været
to brande i Flådens skibe, hvor transportable ildslukkere ikke har funktioneret.
Konklusion:

Som nævnt har det ikke været muligt for kommissionen entydigt at klarlægge
årsagssammenhænget. herunder at placere et ansvar, men kommissionen finder dog,
at et bedre tilsyn med og instruktion af kabyspersonellet burde have fundet sted.
Særlige bemærkninger:

Havarikommissionen bliver normalt fØrst inddraget i sagers behandling måneder
efter at uheld er sket og er derfor meget dårligt stillet efterforskningsmæssigt.
Henset hertil finder kommissionen det formålstjenligt, at der efter en brand straks
foretages efterforskning evt. med auditørassistance med henblik på at klarlægge
brandårsagen.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har udtalt:
»Jeg kan tiltræde det af SHK anførte, idet jeg har bemærket, at årsagen til branden ikke med sikkerhed har kunnet fastslås.
Jeg agter ikke at foretage videre i sagen.
Jeg skal dog specielt henlede SMK opmærksom på det af SHK anførte vedr. ikkefunktionsduelige ildslukkere.«
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5. Brand I torpedobåd
Hændelsesforløb:

Den 23 sep lå torpedobådene A og B fortøjet på siden af et depotskib i Flekkefjord, Norge. Torpedobåden A var fortøjet med bb side til B. B lå fortøjet på depotskibets stb side.
På grund af muligheden for sejlads blev der d. 23 sep kl. 1500 overgået til sejlvarsel på 1 time. Som fØlge heraf overgik A og B til strømforsyning fra bb henholdsvis stb hjælpemotor.
En KSMS blev kl. 1500 etableret som maskinvagt i A. I forbindelse med kontrol af hjælpemotoren kl. 1545 blev KSMS opmærksom på små gløder i bagbords
skibsside mellem spanterne 23 og 24. Han varskoede øjeblikkelig TKO, der sammen
med maskinregnskabsføreren befandt sig på broen.
Da det varskoede personel straks efter sammen med maskinvagten indfandt sig i
maskinrummet, havde gløderne udviklet sig til flammer på ca. % m. Maskinvagten
indledte straks brandbekæmpelsen fØrst med C02-slukker, derefter med skumslukker.
TKO stoppede bagbords hjælpemotor, startede den styrbords og satte spuletryk på
dækket. Maskinregnskabsføreren aktiverede signalet for havarirulle.
Kl. 1548 var havarirullen etableret, og det personel, der ikke var beskæftiget med
brandbekæmpelse, blev overført til depotskibet. A blev skubbet ud fra B for at
tillade slukning/afkøling fra ydersiden. TKO kunne kl. 1550 rapportere, at ilden var
slukket. Der blev sat brandvagt i maskinrummet, og afkølingen af skibssiden fortsatte
i endnu 5 min.
Supplerende oplysninger:

Skaden blev midlertidig repareret ved depotskibets og egen foranstaltning. Uden på
skibssiden blev med gummipakning påskruet et lag træ; en stålplade af samme størrelse blev v. h. a. skruer og en gennemgående bolt påsat yderst. Et ståloverfald til
afvisning af vandstrømmen blev påsat til forkant. Den endelige reparation blev
udfert ved Nordhavnsværftet 20 sep - 9 okt.
Skadeopgørelse:
1. Hul i bagbord skibsside 10 cm over vandlinien mellem spant 23 og 24. Hullets

dimension 10 X 20 cm .
2. Længdestringer inden for klædning brændt halvt igennem .
3. Kabel til olietransferpumpe brændt over.
De med havariet forbundne udgifter andrager kr. 21.000.
KommIssionens wrderlng:

Branden opstået ved at udstedsgassen fra B's stb hjælpemotor har antændt klædningen på A's bb side.
Af forklaringer afgivet for kommissionen fremgår det, at der tidligere har været
konstateret begyndende forkulning af skibssiderne i torpedobådene af FALKEN-kl,
forårsaget af varmepåvirkning fra hjælpemotorens udsted, når bådene ligger på siden
af hinanden. Dette forhold har mundtligt været berørt over for SMK, herunder om
en ændring af udstedets retning eller en beskyttelse af skibssiderne på det pågældende sted ville være hensigtsmæssig.
TBE har imidlertid ikke fundet forholdet så alvorligt, at dette burde rejses skriftligt med henblik på at træffe foranstaltninger til imødegåelse af uheld .
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Det fremgår endvidere af forklaringerne, at man ved TBE var bekendt med, at
der tidligere i TBE har været anvendt en jernplade, .der blev sænket ned mellem
skibene ud for hjælpemotorernes udsted for derved at undgå svidning af skibssiderne. Anvendelse af denne plade er ophørt for år tilbage formentlig ved overgang
til ny type hjælpemotor med relativt lavere udstedstemperatur.
Kommissionen finder , at havariet kunne være undgået ved iværksættelse af passende forholdsregler.
Kommissionen skal i denne forbindelse pege på det uheldige i, at der trods viden
om en langsom beskadigelse af skibssiderne ikke i tide fra TBE og SMK side er
truffet foranstaltninger til imødegåelse af havari af omhandlede art .
Kommissionen er vidende om, at TBE efter havariet har genindført brugen af
omtalte jernplade mellem skibene med henblik på at imødegå gentagelsestilfælde.
Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har udtalt:
»Jeg kan tiltræde det af Søværnets Havarikommission anførte og agter ikke at
foretage yderligere i sagen over for skibschefen.
Da det fremgår af sagen, at både Torpedobådseskadren (TBE) og Søværnets Materielkommando (SMK) har været bekendt med, at uheld af den her omtalte art
kunne opstå, skal jeg over for SMK og TBE udtrykke forundring over, at der ikke
er foretaget varige foranstaltninger for at undgå sådanne skader og anmode om,
at sådanne foranstaltninger nu iværksættes.e
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6. Inspektionsskibs beskadigelse af telefonkabel
Ledsagende omstændigheder:

Uheldet indtraf i dagslys. Vind : SW 7 (fjældkast med 8-10); vejr: overskyet; sigtbarhed: god.
Hændelsesforløb

Of.

skitse 13):

Inspektionsskibet var den 6 feb ankommet til Tverå, hvor det var fortøjet med
bb side til kaj og stb anker sat ca 100 m tværs af kajens SE-lige hjørne.
Den 8 feb kJ. 1005 afgik inspektionsskibet, og med agterspringet inde blev der
hevet hjem på ankeret.
Da inspektionsskibet lå i en vinkel 25-30 0 fra kajen , begyndte ankeret - der lå i
ca. 80 m kæde - at rippe , hvorfor stævnen faldt af i den kraftige blæst.
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Skibschefen beordrede fuld kraft frem og sejlede væk fra kajen under samtidig
indhivning af kæden. Da styrefart var opnået, sattes farten ned til 3,5-4,5 knob
(position II).
I position III stoppede ankerspillet med ca. 40 m kæde ude, hvorfor skruestigningen straks sattes på O. Stævnen begyndte derpå at dreje til stb, da ankeret fik hold.
Spillet gik imidlertid igang igen og skruestigningen sattes til .ca, 7 knob for hurtigst
muligt at opnå styrefart.
På grund af farten kom ankeret - der var nu 20 m kæde ude - i position IV op
til overfladen, og der observeredes, at ankeret var indfiltret i diverse langliner, wirer,
trosser m. v. En del af dette blev dog på grund af farten sejlet af.
KI 1021 ankredes i fjordmundingen for at klare stb's anker, hvilket ikke lykkedes
på grund af sø, hvorfor der sejledes videre til Skaale Fjord.
Kl. ca. 1245 modtoges signal fra Færøernes Kommando (FRK) med oplysning om,
at inspektionsskibet havde beskadiget et undersøisk kabel i Tverå Fjord.
Den 9 feb afholdtes søforhør i Thorshavn på begæring af FRK om dette forhold.
Supplerende oplysninger:

Det fremgår af udskriften af Retsbogen for Færøernes retskreds, hvor og hvorledes det pågældende telefonkabel er lagt og afmærket i 1962, samt at kun Tveraas
havnemyndigheder blev underrettet herom .
Hverken kablet eller båkerne er indført i Søkort nr. 85 og ej heller omtalt i Den
Færøske Lods og i Efterretninger for SØfarende.
Det er endvidere oplyst, at der øst for telefonkablet ligger et stærkstrømskabel,
der ej heller er indført i SØkort eller Lods.
Handelsministeriet har ved bekendtgørelse nr. 327 af 29 okt 1962 udsendt regler
om beskyttelse af søkabler og undersøiske ledninger, hvori omtales, at kabelfelter er
indtegnet i danske søkort og anført i Den danske Lods.
Det fremgår ikke direkte, at bekendtgørelsen kun gælder for egentlige danske
farvande, men omtalen af danske SØkort og Den danske Lods synes at antyde dette.
I henhold til oplysninger indhentet hos Post- og Telegrafvæsenets tekniske Tjeneste, synes der dog ikke at være udgivet særlige regler for kabler på Færøerne.

Skadeopgørelse:

Undersøisk telefonkabel beskadiget.
De med fornyelse af telefonkablet forbundne udgifter andrager kr. 49.899.

Konklusion:

Kommissionen finder - i overensstemmelse med CH FRK - at den af skibschefen
valgte fremgangsmåde med at gå frem under indhivning af ankeret er forsvarlig
og da ikke mindst, fordi fjorden i henhold til de for skibschefen tilgængelige oplysninger var ren.
Kommissionen mener derfor ikke, at uheldet kan bebrejdes skibschefen .
Henset til, at omtalte kabelfelt ikke er indtegnet i de på Færøerne anvendte SØkort,
ligesom der ej heller i Den Færøske Lods eller i Efterretninger for Søfarende er
forbud mod ankring i dette område, finder komm issionen, at et evt. erstatningskrav
bør afvises.
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Sagens afgørelse:

Chefen for Søværnet har over for skibschefen udtalt:
»Jeg kan tiltræde det af Søværnets Havarikommission anførte og agter ikke at
foretage yderligere i sagen.e
Erstatningskravet på kr. 49.899, der var rejst af »Telefonverk Føroya Løgtings«
blev afvist efter indstilling fra kammeradvokaten.
Videre udvikling I sagen:

Som følge af ovennævnte afvisning af erstatningskravet blev der ved stævning fra
»Telefonverk Føroya Løgtingse anlagt sag mod Forsvarsministeriet (FMN), hvorunder sagsøgeren påstod sagsøgte dømt til betaling af kr. 49.899.
Sagsøgte, FMN, påstod frifindelse.
Under sagens behandling blev der afhørt vidner for de lokale myndigheder og
sagsøgeren samt officerer fra inspektionsskibet.
Under disse afhøringer blev det klarlagt, at kablet var blevet lagt i 1962 og var
afmærket med to båker fra N siden og en på S siden af fjorden. Kablets placering
var blevet meddelt havnemyndighederne i Tverå; man var ikke klar over, om disse
oplysninger var videreekspederet.
Inspektionsskibets helikopterpilot og næstkommanderende indrømmede under
afhøringen, at de var bekendt med telefonkablets eksistens, idet de var blevet gjort
opmærksom herpå af telefonbestyreren i Tverå,
Af domsbogen for Færøernes Retskreds fremgår bl. a.:
»Retten skal udtale:
Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at det omhandlede telefonkabel har
været afmærket med 2 båker på nordsiden af fjorden og i alt fald 1 båke på sydsiden,
og at disse båker har været lette at få øje på under ind- og udsejling. Det må endvidere lægges til grund, at helikopterpiloten og næstkommanderende har været bekendt med kablet. Selvom dette er blevet omtalt i skibschefens nærværelse, kan
det ikke mod dennes benægtelse anses for godtgjort, at han har fæstnet sig ved
omtalen heraf. Under hensyn til skibets størrelse og fjordens bredde finder søretten,
at det ikke har været nødvendigt for dette at slæbe ankeret så langt hen ad bunden,
idet skibet efter at være kommet fri af kajen og det øst for denne værende stenkast
kunne have drejet op mod vinden og halet ankeret hjem, inden det fortsatte sejladsen ud ad fjorden. Alt taget i betragtning finder søretten, at der er grundlag for at
pålægge sagsøgte ansvar for den ved det omhandlede uheld forvoldte skade. Retten
finder dog, at ansvaret bør begrænses til %, idet sagsøgeren ved at undlade at foranledige kablet afmærket i søkortene og optaget i andre publikationer har udvist en
ikke uvæsentlig egen skyld . Der vil herefter være at give sagsøgeren dom for
33.266 kr. 33 Øre med renter som anført.
Efter omstændighederne findes ingen af parterne at burde betale sagsomkostninger til den anden part.«
Denne afgørelse blev appelleret til landsretten.
Som grund [or påanke an/Ører kammeradvokaten bl. a.:
»Den i dommen givne kritik af inspektionsskibets manøvrering ved afgangen fra
Tverå havn kan jeg ikke tiltræde. Selvom manøvren kunne være udført anderledes,
foreligger i alt fald ikke noget ansvarspådragende forhold fra inspektionsskibets side.
Da det omhandlede kabel ikke er angivet i søkortet eller omtalt i »Den færøske
Lodses farvandsbeskrivelse. og kablet heller ikke er afmærket overensstemmende
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med reglerne i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 327 af 29. oktober 1962, må
jeg fremdeles mene, at inspektionsskibet ikke er ansvarlig for skaden. Jeg tilføjer
her, at den manglende afmærkning i søkortet skyldes, at telefonværket ikke har indberettet til søkortarkivet om udlægningen af kablet. «

Fra Landsrettens domsudskrift fremgår fØlgmde:
»Parterne har for landsretten gentaget deres procedure for Færøernes ret .
Appellanten har yderligere anført, at indstævnte ved sin passivitet med hensyn til
at foranledige telefonkablet indtegnet på søkortet og indført i »Den færøske Lodse
har givet afkald på retsbeskyttelse over for inspektionsskibets lovlige og rimeligt
begrundede navigation.
Indstævnte har særlig fremhævet, at i hvert fald tre af kabelbåkerne var til stede
og let synlige, at navigatørerne på inspektionsskibet i højere grad burde have støttet
sig til iagttagelser på stedet end på det tekniske og skriftlige materiale, samt at der
var et vist kendskab om bord til telefonsøkablet. Endelig må slæbningen af ankeret
under udsejlingen anses for en risikabel og uhensigtsmæssig manøvre.
Landsretten, der har besigtiget forholdene på stedet, herunder båkernes nuværende
placering, kan tiltræde, at ophalingen af ankeret under sejladsen fra kajen ud ad
fjorden under de foreliggende forhold har medført en sådan risiko, at appellanten
må bære ansvar for den forvoldte skade. Det tiltrædes endvidere, at indstævnte ved
at undlade indberetning af nedlæggelsen af søkablet med den deraf følgende optagelse i publikationer og indtegning på SØkort har medvirket til skadens indtræden.
Da ansvarsfordelingen findes passende bestemt, vil dommen i det hele være at stadfæste.«
l anledning af stadfæstelse af Færåernes Rets dom ved østre Landsret har kammeradvokaten udtalt:
»Angående spørgsmålet, hvorvidt man bør indbringe afgørelsen for HØjesteret,
tillader jeg mig at bemærke følgende:
Som begrundelse for at anse Søværnet ansvarlig for påsejlingen af kablet anføres
i præmisserne, at ophalingen af ankeret under sejladsen fra kajen ud af fjorden
under de foreliggende forhold har medført en sådan risiko , at appellanten må bære
ansvaret for den forvoldte skade. Formelt bygger dommen således på en risiko betragtning og betegner herved en ændring i forhold til bedømmelsen i Færøernes
rets dom, som bygger på den almindelige ansvarsregel. Reelt er forholdet dog det,
at såvel underinstansen som østre Landsret har anset inspektionsskibets manøvrering
under afgangen fra kaj for ikke helt forsvarlig . Som nævnt i min tidligere indstilling
om påanke af Færøemes rets dom kan jeg ikke være enig i denne kritik, og for så
vidt taler noget for at indbringe østre Landsrets afgørelse for HØjesteret.
Imidlertid skal påpeges, at Færøernes rets dom er afsagt under deltagelse af
søkyndige medlemmer. Ligeledes har østre Landsrets dommere besigtiget forholdene
på stedet, og det vil derfor næppe være muligt at overbevise Højesteret om, at de
tidligere instansers bedømmelse af inspektionsskibets manøvrering ikke er rigtig.
Hertil kommer, at det ikke lader sig bestride, at det omhandlede kabels beliggenhed
var afmærket med 2 båker på nordsiden af fjorden og 1 båke på sydsiden, og for
østre Landsret blev ved erklæring fra Handelsministeriet oplyst, at de særlige regler
i bek. nr. 327 af 29. oktober 1962 om beskyttelse af søkabler og undersøiske ledninger ikke er gældende for Færøerne. Selvom afmærkningen ved båkerne kun er
omtalt periferisk i landsretsdommens præmisser, har det utvivlsomt spillet ind, at
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der har været en afmærkning ved båker, som kunne iagttages ved sejladsen ind og
ud af fjorden.
Herefter tillader jeg mig at indstille, at Søværnet acquiescerer ved østre Landsrets dom.«
søværnets Havarikommissions bemærkninger:
SHK har endnu engang set på det hensigtsmæssige i den af inspektionsskibet
udførte afgangsmanøvre, som medførte, at det slæbte anker fiskede et telefonkabel.
SHK finder fortsat at manøvren var forsvarlig henset til de i kort og sejlhåndbeger foreliggende oplysninger.
SHK finder det ikke relevant at bedømme, om manøvren kunne være udført anderledes, som antydet af havnefogden i Tverå under vidneforklaringen.
SHK må fastholde, at en skibschef bør kunne basere sig på kort og håndbøger.
Chefen for Søværnet har efter kammeradvokatens indstilling acquiesceret ved østre
Landsrets dom.
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Fortegnelse over de i årsberetningerne 1960-1975
indeholdte havari- og skadesager
Kollisioner
1. Kollision mellem fregat og trawler ved Færøerne.
2. Depotskibs kollision med handelsskib i Kronløb, Københavns
havn.
3. Motortorpedobåds kollision med egen LU-torpedo.
4. Kollision mellem 2 motortorpedobåde i farvandet nord for
Fyn.
5. Kollision mellem 2 orlogskuttere ud for Marinestation
Grønnedal.
6. Kollision mellem 2 minestrygere (VIG-kl) i Kieler Fjord,
Tyskland.
7. Kollision mellem 2 motortorpedobåde i farvandet ud for
Nymindegab.
8. Kollision mellem fregat og svensk fiskefartøj i den ydre
Oslofjord.
9. Kollision mellem motortorpedobåd og norsk fiskefartøj ved
Stavanger, Norge.
10. Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-k!) kollision med Hjemmeværnskutter NW for Anholt.
11. Kollision mellem to torpedobåde ilsefjorden.
12. Kollision mellem to torpedobåde i Sundet.
13. Undervandsbåds kollision med svensk kutter iSkagerak.
14. Kollision mellem korvet og fiskekutter i Kattegat.
15. Torpedobåds kollision med sandpumper, Københavns havn.
16. Torpedobåds kollision med civil tankbåd, KØbenhavns havn.
17. Færgebåds kollision med rutebåd, Københavns havn.
18. Kollision mellem to torpedobåde.
19. Undervandsbåds kollision med torpedo.
20. Kollision mellem dansk og belgisk minestryger.
Påsejlinger
1. Fregats beskadigelse af stævnen under tillægsmanøvre i Thorshavn, Færøeme.
2. Fregats beskadigelse af egen skibsside under tillægningsmanøvre på Holmen .
3. Fregats beskadigelse af egen stævn samt skibsside på tankskib ved påsejling af dette i Lamlash bugten, Skotland.
4. Patruljebåds (WILLEMOES-kl) grundberøring og beskadigelse af et i Vejle havn fortøjet motorskib.
5. Minelæggers (VINDHUNDEN-kJ) beskadigelse af pullert i
Arhus havn.
6. Fregats påsejling af Solmundefjord oliekaj i Skålefjord.
7. Destroyers påsejling af dansk depotskib på Lissabon red,
Portugal.
8. Patruljebåds (WILLEMOES-kl) tab af anker ved afgang fra
Avernakke Pynt Bro.
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9. Motortorpedobåds påsejling af havnemolen i Agersø havn .
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10. Motortorpedobåds påsejling af anlægsbro på Flådestation
KØbenhavn.
11. Bevogtningsfartøjs (NÆS-kl) påsejling af mole i Spodsbjerg
havn .
12. Korvets påsejling af fregat, fyrinspektionsskib og flydedok IV
under havnemanøvre på Holmen.
13. Fregats påsejling af bropille ved Limfjordsbroen, Aalborg.
14. Minelæggers påsejling af vestre molehoved i Kronløb, Københavns havn.
15. Korvets påsejling af duc d'Albe i Flådens Leje ud for Bradbænken .
16. Fregats påsejling af flydedok IV i Flådens Leje.
17. Minelæggers beskadigelse af kaj i Flådehavn Frederikshavn.
18. Fregats påsejling af kaj i Holbæk Trafikhavn.
19. Orlogskutters påsejling af opankret russisk fiskefartøj i
Fuglefjord, Færøerne.
20. Ubåds påsejling af mole i Kielerfjord, Tyskland.
21. Fregats påsejling af opankret sovjetisk trawler ved Falsterbo, Sverige.
22. Motortorpedobåds påsejling af orlogskutter i Kongsøre havn.
23. Korvets påsejling af molehoved i Frederikshavn.
24. Orlogskutters påsejling af en anden orlogskutter og kajanlæg
i Frederikshavn.
25. Skoleskibs påsejling af kaj i Hoek van Holland.
26. Bevogtningsfartøjs påsejling af korvet i Flådehavn København .
27. Opmålingsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) påsejling af galease i
Nakskov.
28. Torpedobåds påsejling af kaj i Flådehavn København.
29. Minelæggers (FALSTER-kl) påsejling af kaj i Flådehavn
KØbenhavn.
30. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) påsejling af svensk
motorskib i Arhus havn.
31. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) påsejling af kaj i Albert Dock, Leith.
32. Depotskibs påsejling af kaj ved Torpedostation Kongsøre.
33. Minelæggers (FALSTER-kl) påsejling af fyrstolpe, Flådehavn KØbenhavn.
34. Korvets påsejling af bøje, Københavns Red.
35. Torpedobåds påsejling af en anden torpedobåd nord for Sjælland .
36. Torpedobåds påsejling af en anden torpedobåd i Kalundborg.
37. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN·kl) påsejling af tysk skib
i Thorshavn.
38. Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-kl) påsejling af kaj i Stubbekøbing ,
39. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) påsejling af kaj i
Thorshavn.
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40. Minestrygers (SUND-kl) påsejling af civilt skib i Arhus.
41. Torpedobåds påsejling af bøje i Isefjord.
42. Depotskibs påsejling af kaj i Kongeøre.
43. Torpedobåds påsejling af kaj, Flådehavn København.
44. Depotskibs påsejling af kaj i Rønne.
45. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-k!) påsejling af civilt skib
i Thorshavn.
46. Minelæggers (FALSTER-kl) påsejling af anden minelægger
i Norge.
47. Motorbåds påsejling af undervandsbåd, Kongsete.
48. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) påsejling af slæbebåd, Flådehavn KØbenhavn.
49. Depotskibs påsejling af kaj i Kongsete.
50. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) påsejling af civilt skib
i Thorshavn.
51. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) påsejling af kaj, Flådestation Frederikshavn.
52. Minelæggers (FALSTER-kl) påsejling af kaj og pæl, Flådehavn København.
53. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) påsejling af civilt skib
i Thorshavn.
54. Korvets (TRITON-kI) påsejling af coaster i Næstved.
55. Korvets (TRITON-k!) påsejling af mole i Frederikshavn.
56. Orlogskutters påsejling af inspektionsskib i Servåg.
57. Torpedobåds (FALKEN-k!) påsejling af sømærke i Isefjord.
58. Undervandsbåds (NARHVALEN-kl) påsejling af depotskib.
59. Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-kl) påsejling af kaj i Frederikshavn.
60. Torpedobåds påsejling af kaj på Holmen.
61. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) påsejling af kaj i
i Klaksvig.
62. Depotskibs påsejling af kaj i Kongsete.
63. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) påsejling af isskosse.
64. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) påsejling af kaj
i Kongsete.
65. Inspektionsskibs påsejling af kaj i Thorshavn.
66. Inspektionskutters påsejling af fiskekutter.
67. Torpedobåds påsejling af bØje ved LygtepuUe.

Grundstødninger eller -berøringer
1. Fregats beskadigelse af skrue ved berøring af grunden under
afgang fra Færingehavn, Grønland.
2. Bevogtningsfartej (NÆS-kl) grundstødning i den gravede
rende i Nakskov Fjord.
3. Fregats grundberøring i Svendborg Sund.
4. Bevogtningsfartøjs (NÆS-kl) grundstødning
den gravede
rende i Nakskov Fjord.
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5. Orlogskutters grundstødning ved Færinger Nordhavn, Grønland.
1960
6. Fregats grundstødning ved Færingehavn, Grenland.
1961
7. Bevogtningsfartøjs (NÆS·Id) grundstødning ved Odden havn. 1961
8. Korvets grundberøring ved den sydlige del af Middelgrund,
Københavns Red.
1961
9. Orlogskutters grundstødning i skærgården N for Sukkertoppen, Grønland.
1962
10. Orlogskutters grundstødning ved Holsteinsborg, Grønland.
1962
11. Orlogskutters grundstødning ved Frederikshaab, Grønland. 1962
12. Korvets grundstødning m. v. i Limfjorden ved Mou bro.
1963
13. Depotskibs grundstødning ved Maarodde i Svendborg Sund. 1963
14. Fregats beskadigelse af drivskruerne ved Stollergrund Eckernfdrd e Fjord, Tyskland.
1963
15. Patruljebåds grundberøring i RØnne havn mellem Øernes Kaj
og SØndre Pier.
1963
16. Patruljebåds (WILLEMOES·kl) grundstødning ved
Kobberdyb.
1964
17. Minestrygers (SUND-Id) grundstødning ved Kobberdyb.
1964
18. Orlogskutters grundstødning i Julianehåbs havn.
1964
19. Motortorpedobåds grundstødning ved Horten, Norge.
1964
1964
20. Motortorpedobåds grundstødning ved Kobberdyb.
21. Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-Id) grundberøring ved Bagenkop havn.
1964
1965-66
22. Ubåds grundstødning på Middelgrund, Københavns Red .
1965-66
23. Orlogskutters grundstødning ved Saltholm.
24. Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-Id) grundberøring i Sælhundeholm Løb, Limfjorden.
1965-66
25. Orlogskutters grundberøring i Grønland.
1965-66
26. Minestrygers (SUND-kl) grundstødning ved Gåsehage på Mols. 1965-66
27. Orlogskutters grundstødning og forlis ved Mjovanes,
Færøerne.
1965-66
28. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-Id) grundstødning
på Klaksvig Red, Færøerne.
1967
29. Mine!æggers (dykkerskib) grundstødning i Arhus Bugt.
1967
30. Minelæggers (LOUGEN-kl) grundstødning i Grønsund.
1967
31. Orlogskutters grundstødning i Sørgåsfjord,
1967
32. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) grundsredning
i Skaalefjord, Færøerne.
1967
33. Fire torpedobådes grundberøring ved Kongsøre.
1967
34. Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-kl) grundberøring i den
stockholmske skærgård.
1968-69
35. Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-k!) grundberøring ud for
Ebeltoft havn.
1968-69
36. Undervandsbåds grundstødning på Lynæs Sand.
1968-69
37. Torpedobåds grundstødning på Kalkgrund, Kattegat.
1968-69
1968-69
38. Torpedobåds grundstødning i Sjællands Odde Færgehavn.
39. Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-kl) grundstødning i Lister Dyb. 1968-69
40. Torpedobåds grundberøring. Limfjorden vestlige del.
1968-69

57
15
19
24
29
32
37
41
46
49
54
36
49
53
58
66
71
20
25
28
31
34
36
25
30
35
35
37
41
48
51
53
56
58
61
64

77
An ·

beretning

4I.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
5I.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
6I.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Kongeskibets grundberøring i Nyt LØb, Grønsund.
Minelæggers (FALSTER-Id) grundstødning i Svendborg Sund .
Undervandsbåds grundstødning i KØbenhavns havn .
Minelæggers (FALSTER-Id) grundberøring i Svendborg
Sund .
Undervandsbåds grundberøring i Kieler Fjord.
Undervandsbåds grundberøring, Norge.
Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-Id) grundberøring
i Hestehoved Dyb.
Bevogtningsfartejs (DAPHNE-Id) grundberøring
i Smålandsfarvandet.
Orlogskutters grundstødning, Grønland.
Depotskibs grundberøring i Kongedyb.
Kabelfartøjs grundstødning i Begestremmen.
Bevogtningsfartejs grundberøring på Middelgrunden.
Orlogskutters grundstødning i Grønsund.
Inspektionskutters (MAGEN-kl) grundberøring i Tunorputfjorden.
Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-Id) grundberøring i
Svendborgsund.
Orlogskutters (Ø-kl) grundstødning og kollision med
2 pramme i Nordby.
Øvelseskutters (SVANEN-kl) grundberøring i Præstø LØb.
Øvelseskutters grundberøring på Venegrunde.
Minelæggers (FALSTER-Id) grundberøring i Fakse Bugt.
Inspektionskutters (MAAGEN-kl) grundstødning i Sydlige
Mågeløb.
Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-kl) grundberøring på
Christiansø.
Inspektionskutters (MAAGEN-kl) grundberøring ved
Motzfeldt Havn .
Torpedobåds grundberøring i Draget.
Undervandsbåds grundberøring i Korsfjorden.
Bevogtningsbåds grundberøringer ved Smørstakke Løb .
Tankfartøjs grundberøring på Halskov Rev.
Inspektionsskibs grundberøring N for Narssalik.
Orlogskutters grundberøring i Bagenkop.
Torpedobåds grundberøring ved indsejlingen til Fejø.

Tekniske havarier
L Tankfartøjs motorhavari.
2. Kommunikationssvigt i ubåd (NARHVALEN-kl) med
efterfølgende SUBMISSjSUBSUNK.
3. Havari på gear og kraftturbine i fregat
(PEDER SKRAM-kl)
4. Havari på trykleje i torpedobåd.
5. Undervandsbåds uheld med afblænding af
skroggennemføring.
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6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
15.
16.
17.
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21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Torpedobåds (SØLØVEN-kI) havari på Center Vee Gear.
Torpedobåds (FL YVEFISKEN·kI) havari på hovedmotor.
Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kI) havari på hovedmotor.
Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kI) havari på generator.
Saltvandsindtrængen i inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-Id).
Torpedobåds (SØLØVEN-Id) havari på luftindtag.
Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kI) havari på
hovedmotor.
Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kI) vandfyldning af rum .
Undervandsbåds (DELFINEN·Id) havari på dieselmotor.
Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) havari på hejsearrangement til stb. motorbåd.
El-ulykke på radiostationen i minelægger (FALSTER-kI).
Sprængning af trykluftmanometer i inspektionsskib
(HVIDBJØRNEN-kI).
Havari på hovedmotor i minelægger (LANGELAND-kI).
Havari på hovedmotor i inspektionsskib
(HVIDBJØRNEN-kl).
Inspektionskutters havari på styremaskine.
Optrykning af tanktop i minelægger.
Vand i smøreolien i minestryger.
Havari på hovedturbine i torpedobåd.
Motorstop ikabelminelægger.
Havari på Rover turbine i torpedobåd.
Havari på Rover turbine i torpedobåd.

Andre uheld
1. Fregats beskadigelse af anker og ankerkæde i Julianehaab
havn, Grønland.
2. Beskadigelse af depotskib og kajen ved Torpedostation
Kongeøre.
3. Fregats beskadigelse af skrueskærmplader foranlediget af wire
i skrue under tillægningsmanøvre i Godthåb Skibshavn, Grønland .
4. Trosse i skruerne på fregat under forlægning i Aberdeen
havn, Skotland.
5. Fregats beskadigelse af kajen i Tveraa, Færøeme.
6. Beskadigelse af lægter i Gent havn, Belgien, foranlediget af
korvet.
7. Beskadigelse af lystfartøj i Næstved kanal foranlediget af
korvet.
8. Bevogtningsfartøjs (NÆS -kI) beskadigelse af bundgarn
i Langelandsbælt.
9. Beskadigelse m. v. fremkaldt af patruljefartøj ved Ven,
Sverige.
10. Beskadigelse af bevogtningsfartøj ved fralægningsmanøvre
fra depotskib ud for Gudhjem.
11. Legemsbeskadigelse af personel ombord i minestryger
(SUND-Id), Anholt havn .
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12. Motortorpedobåds havari i farvandet ved Bornholm.
13. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-Id) havari på anker,
Grenland.
14. Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-kl) beskadigelse af drivskrue
i Bøgestremmen.
15. Bevogtnmgsfartejs (DAPHNE-Id) beskadigelse af drivskrue
på Slotshage, Lunkebugt.
16. Korvets beskadigelse af buttelur i Arhus havn.
17. Minelæggers (FALSTER-kI) påståede beskadigelse af civil
motorbåd på KØbenhavns Red (jf. nr. 25).
18. Torpedobåds beskadigelse af drivskrue i Storebælt.
19. Torpedobåds beskadigelse af drivskrue i Tømmergraven.
20. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kI) havari under issejlads
i Julianehåbsbugten.
21. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) havari under issejlads
ud for Arsuk Fjord.
22. Minelæggets beskadigelse af drivskrue i Krudtløbet.
23. Bevogtningsfartøjs (DAPHNE·Id) beskadigelse af havneanlæg
i Ebeltoft.
24. Fregats (PEDER SKRAM-kJ) beskadigelse af personel og
materiel under passage af Helsingør,
25. Minelæggers (FALSTER-kJ) beskadigelse af civil motorbåd,
KØbenhavns Red (jf. nr. 17).
26. Undervandsbåds fiskning af telefonkabel nord for RØnne.
27. Orlogskutters tab af anker, Grønland.
28. Bevogtningsfartejs (DAPHNE-kJ) beskadigelse af stenfiskerfarte] i Frederikshavn.
29. Inspektionsskibs (HVlDBJØRNEN-kl) påståede beskadigelse
af færøsk fiskerfarte].
30. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN·k1) fiskning af fortøjningswire, Grønland.
31. Bevogtningsfartejs (DAPHNE-kJ) beskadigelse af fiskekutter
ud for Korsør.
32. Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-kJ) skruehavari forårsaget
af wire i bb drivskrue.
33. Personskade i orlogskutter (BARSØ-Id).
34. Vandfyldning af ammunitionsmagasin i inspektionsskib
(HVIDBJØRNEN-kJ).
35. Torpedobåds (FLYVEFISKEN-kJ) beskadigelse af vager
Lynæs Rende.
36. Undervandsbåds (DELFINEN-kJ) havari på ECM antenne.
37. Skader i inspektionsskib (HVIDBJØRNEN-kJ) og
inspektionskutter (MAAGEN-kJ) under sejlads i hårdt vejr.
38. Bevogtningsfartøjers (DAPHNE-kl) beskadigelse af farte]
ved passage i Åbenrå Fjord.
39. Personskade i Kongeskibet.
40. Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-kl) passage af motortanker
med forsyningsskib langs siden.
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der på skib i hårdt vejr.
1974
42. Slæbebåds (FREMAD-kl) kæntring under assistance af fregat . 1974
43. Inspektionsskibs (HVIDBJØRNEN-kl) drivskruehavari under
havnemanøvre i Jacobshavn.
1974
44. Udsivning af helikopterbrændstof fra inspektionsskib (HVID·
BJØRNEN-kl).
1974
45. Beskadigelse af ammunition i fregat (PEDER SKRAM-ld). 1974
46. Uheld med kunstig tåge i fregat (PEDER SKRAM-kl).
1974
47. Minelæggers (FALSTER-kl) beskadigelse af fiskeredskaber. 1974
48. Bevogtningsfartøjs (DAPHNE-k1) beskadigelse af stenfiskerfartøj i Hårbølle.
1974
49. Saltvandsforekomster i helikopterbrændstof i inspektionsskib
1974
(HVIDBJØRNEN-kl).
50. Orlogskutters (BARSØ-kl) medvirken ved beskadigelse af for1974
tØjningspæle i Juelsminde.
1975
5I. Brand i torpedobåd.
1975
52. Torpedobåds beskadigelse af sportsfiskerfartøj.
1975
53. Brand i undervandsbåds maskinrum.
1975
54. Brand i depotskib.
1975
55. Brand i torpedobåd.
1975
56. Inspektionsskibs beskadigelse af telefonkabel.
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