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Beretning om Søværnets Havarikommissions virksomhed i perioden

1. januar 1992 til 31. december 1992.

Indledning

Denne beretning omfatter de havari- ogskadesager, der er behandlet og afsluttet i

kalenderåret 1992.
SøværnetsHavarikommission (SHK)er direkte underlagtForsvarschefen.
SHK opgaver,beføjelserog arbejdsform ID.v. fremgåraf FKOBSTSUP 153·2.Imid

lertid har SHK konstateret et stigendeukendskab til sagsgangen i forbindelse med behand
ling af havarisager. SHKfinder derfor, at der er behovfor, at der i indledningen bringeset
resume over den aktivitetog de overvejelser, som en havarisag indebærer.

Den normale fremgangsmåde er, at Forsvarskommandoen (FKO) i samråd med Sø
værnets operative Kommando (SOK) træffer afgørelseom,hvilkesager der skal behand
les, og SliK pålæggesopgaven.Lsædige tilfældekanSHK dogforeslå FKO, at en sag ta

ges op til behandling i SHK.
Ikke alle havari-og skadesager,der bliveranmeldt,kommer til behandlingi SHK.

F.eks. blev der i 1992anmeldt39 sager,hvorafkun 13kom til behandlingi SHK.De reste
rende sager blev administrativt afgjort af SOKeller FKO.

Når en sag"modtages til behandling i SlIK, bliveret af medlemmerneudpeget til ko

ordinerende sagsbehandler, og denne udfører de indledendeundersøgelser, sombl.a. om
fatter sammenfatningog konkretisering af hændelsesforløbet, Jdarlæggelse af relevantebe
stemmelser, internationale aftaler osv. Undersøgelsen afsluttes med en rapport, som forde
les til alle medlemmer,hvorefter SliK egentlige sagsbehandling påbegyndes med deltagel

se af alle medlemmer.

Efter gentagne drøftelser,evt. med inddragelse af impliceretpersonel,og grundige
overvejelser, udfærdigeskommissionens udkast til rapport. Denne udsendesuden konklusi
on til vedkommendechef til kommentering, og samtidig anmodes om, at impliceretperso
nel orienteres i fornødent omfang.
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Når besvarelse foreligger, behandles denne i kommissionen, ograpportenjusteresi
det omfang, hvorikommissionen kan tilslutte sigbemærkningerne.

Herefter foreligger SHKrapport, somtilsendes Forsvarschefen bilagt eventuelle be
mærkninger fra skibschefen. FKO videresender rapporten til rettergangschefen, som heref
ter afgørsagen.

Det falderuden for kommissionens opgave at tage stilling til sagernes strafferetslige

afgørelser.
Det er vigtigt for kommissionen at tilgodese en ensartet og retfærdig behandling af

sagerne ogikkemindstat beskrive hændelserne i en sådan form, at der kan drageslære af
hændelserne.

Årsberetningen

Årsberetningen omfatterkun sådanne sager,hvorder kan drages lære af hændelser
ne, og somer afgjort af Forsvarskommandoen, Søværnets operativeKommando eller ved
en retsinstans. Uheld, der er forekommet i et kalenderår, kan derformegetvel førstvære
optaget i beretningenforet senere kalenderår.

Beskrivelsen af hændelsesforløb ogudarbejdelse af skitserer foretaget af kommis
sionen på grundlag af det i den enkelte sagforeliggende relevantemateriale.

Opmærksomheden henledespå, at afgørelse i de enkeltesagerer citeret med de
ændringer, somhensynet til det implicerede personels identitet nødvendiggør, ligesom rets
lige afgørelser er medtageti stærkt sammentrængt form.

Kommissionen har i kalenderåret 1992 afholdt26 møder.

Forebyggelse af uheld

Fra kommissionens oprettelse i 1959 til og med denne årsberetning er følgende ho
vedkategorieraf havarierbehandletogpubliceret:
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Grundstødninger eller -berøringer

I danske farvande:

På Grønland:

I Norge:

På Færøerne:

I Sverige:

95 tilfælde

18 tilfælde

9 tilfælde

4 tilfælde

1 tilfælde

For at ansk..ueliggøre de indre danske farvandsområder, hvor grundstødninger eller

grundberøringer har været hyppigst forekommende, gengives ved fig. 1et kort, der med

rødt viser de områder, hvor der bør udvises særlig omhu. Jo større det røde område er, jo

større bar grundstødningsraten været det pågældende sled.

Områder, hvor der kræves særlig omhyggelighed, og hvor der har været gentagne

grundstødninger eller grundberøringer, ses således at være:

Svendborg Sund.

Middelgrunden/Saltholm.

Umfjorden.

Grønsund.

Isefjorden/Hundested.

Århus Bugt/Ebeltoft Vig.

Storstrømmen.

Sjællands Odde.

Grenå.

Esbjerg.

Bornholm/Christiansø.

Områder med under 3 grundberøringer er kun markeret i fig. 1, men ikke nævnt.
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Påsejlinger

Ved bavnemanøvre:
Af bøjer m.v.:
Afis:

7S tilfælde
13 tilfælde
4 tilfælde

Som det fremgår af ovenstående, såindtræffer de fleste påsejlinger ved havnema
nøvrer. Det er derfor yderstvigtigt, at enhverhavnemanøvreplanlægges grundigt, ved at
skibscbefennøje vurderer skibets manøvredygtighed, vind og vejr, strømsamt trafik på bav
nen. Det er ligeledesvigtigt,at skibschefen sætter siggrundigtind i bavnelods og havnepla
nerm.v.

De øvrigeuheld ved påsejlingerer enten sket i ringe sigt eller ved fejlvurderingaf

afdrift. Enkelte tilfælde skyldes manglendeomhu.

Kollisioner

Der er behandlet 27 tilfælde af kollisioner. De fleste kollisionersker under ringe

sigtbarbedsforhold.Det er derfor vigtigt,at farten afpassesefter forholdene, og at alle
forholdsregler tages i anvendelsefor at undgåat kommei en kollisionsfare, herunder
benyttelse af antikollisionsplot, afgivelse af tågesignaIer og benyttelseaf manøvresignaler

samt eventuel kommunikationpå civil VHF med en muligmodpart.

Tekniske havarier

SHK. har siden 1972 behandlet følgende tekniskehavarisager:

På maskineri og driftsanlæg:
På skrog, tanke og lignende:
Skibsbrande:
Vandfyldningsskader:

32 tilfælde
17tilfælde
11tilfælde
8 tilfælde
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Årsagerne til tekniske havarierkan henførestil menneskelige og tekniskefejl, samt
kombinationerheraf.

Ofte kan en tidlig ogkorrekt indgriben begrænseeller helt afværge alvorlige fejl el
ler havarier.

Det er derfor af størstevigtighed, at der udvises stor overvågenhed, omtanke og for
udseenhed med henblikpå en rettidigog korrekt behandling af opståedefejl,herunder at
der føres effektivttilsynmed,samt overvågning, af underlagtpersonels handlinger.

Andre havarier

Udover ovennævnte kategorisering af havarier, kan følgende kategoriernævnes:
- Tab af anker.
- Hækbølgeskader,

- Havarier forårsaget i forbindelse medudsætning og hejsning samtsejladsmed
gummibådeogmotorbåde.

- Sejlads i is og dårligt vejr.
• Personskader.

Fælles for flere af ovennævnte havarier er, at mangeaf dissekunnebegrænses eller
undgåsved behørigt kontrolog tilsynaf materiellet,samt ordentliginstruktionog
vejledning af personellet.

Det er kommissionens håb, at foranstående kan bidrage til at øgeopmærksomheden
på, hvor og hvornår havarieropstår, ogdervedmedvirke til, at der kan træffesforholdsreg
ler til at nedbringe havarlraten.

I denne forbindelse vil kommissionen specieltfremhæve betydningen af:

• Omhyggelig navigation,
- at der føres bestik,
- at sejlads og manøvrering ikkeforetages på antagelser,
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- at der tagesbehørigthensyntil strøm ogvind,
- at søvejsreglerne efterleves i ånd ogbogstav,
- at der holdesbehørigudkig,
- at alle hjælpemidler anvendeskorrekt og optimalt,
- at slåbets fart afpasses efter forholdene,
- at der haveskendskabtil eget skibs manøvreegenskaber under alle vejrforhold,
samt kendskab til de kræfter der indvirker, når skibemanøvrerer på kloshold,

- at der føres effektivt tilsynmed samt overvågning af underlagt personelshandlin-
ger,

- at eftersynsterminer på tekniskeanlæg overholdes,
- at betjeningsforskrifter efterleves,
- at der udføreshåndværkaf god kvalitet,
- at opståede fejlbehandles rettidigt,
- at have godt kendskab til skibets tekniskeanlæg,
- at skibetsovervågningsudstyr anvendes optimalt,
- at der udføres effektive ronderinger,

Kommissionens sammensætning i beretningsperioden

KommandørU.TJ. Luckow, formand indtil 30 NOV 1992.
Kommandør Viggo Hansen, formandfra l DEe 1992

Kommandørkaptajn VJ. Christensen, stedfortrædende formand.
Kommandørkaptajn H.V. Andersen.

KommandørkaptajnKM. Elbro.
OrlogskaptajnJ.K. Kønig.
OrlogskaptajnE. Bendsen.
OrlogskaptajnH. Eggert Sørensen,suppleant.
OrlogskaptajnO.B.Andersen, suppleant.
OrlogskaptajnR Jespersen, sekretær.



·Kommissionens adresse

Søværnets Havarikommission
Søværnets Taktik- og Våbenskole
Bygning 18,Vej24

Holmen, 1433 København K
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PÅSEJLINGER
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INSPEKTIONSKUTIERS (AGDL~ PÅSEJLINGAF
FRITIDSFARTØj I NUUK (GOD ), GRØNLAND.

SITUATION

1. Under afgang fra Atlantkajen i Nuuk (Godthåb) Grønland 1 DEC 1991kl. 0810 på-

sejlede inspektionskutteren det privatejede fritidsfartøj med hækken. så der opstod skader i

fritidsfartøjets stævn.

KOMMISSIONENS VURDERINGSGRUNDLAG

2. Kommissionens rapport er udarbejdet på grundlag af rapport fra inspektionskutte-

ren og fremsendelsespåtegninger fra Grønlands Kommando. 1. Eskadre samt Søværnets

operative Kommando. Desuden er der fra chefen for inspektionskutteren modtaget skrift

lige supplerende oplysninger. som er indarbejdet i rapporteret hændelsesforløb.

RAPPORTERET HÆNDELSESFORLØB

3. Inspektionskutteren lå 1 DEe 1991kl. 0800 fortøjet med styrbord side til GI. Atlant-

kaj i Nuuk Skibshavn. Der var beordret manøvrerolle, idet inspektionskutteren skulle afgå

til GrønnedaI.

Vind og vejr m.m.

Vind: N 3 m/set.

Vejr: Skyet

Sø: 1.
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Det havdeværet højvandesammedag Id.0306, hvorforder nu var faldendevande.
Inspektionskutteren var i lukningstils~d YANKEE.

4. Uge agten for inspektionskutteren ogi en afstand af 4-5m lå arbejdsfartøj (A) med
styrbordside til kajen. Uden på A var fritidsfartøjet (B) fortøjet med styrbord side mod A.

(Se fig. 2).

5. Før havnemanøvren havdemaskinvagten, en marlneoverkonstabel (elektrikeren),
meldt maskinenklar til chefen. I henhold til den af chefengodkendtepraksis om bord, men
i uoverensstemmelse med Skibsorganisationsbog for AGDLEK-klassen, kunne elektrikeren
afgive denne melding.

6. Det var chefenshensigt at falde af med stævnenved at bakke i agterspringet. Efter
at chefenhavde beordret fortrossenbjærget, gavhan ordre til maskingasten, en marinespe
cialist, om at koble skruen ind med 330o/mm. Ved indkoblingen begyndte inspektionskut
teren at bakke kraftigt,hvorfor chefenbeordrede FUID KRAFTFREM. Maskingasten
havde ikke ved indkoblingen bemærket sigmanøvrehåndtagenes stilling.

Maskingasten, der havdeover 10års tjeneste i inspektionskutteren, havde- i mod
strid med skibsorganisationsbogen, menmed chefens godkendelse - overtaget teknikoffice
rens post ved manøvrehåndtagene under havnemanøvrer.

7. Inden fremmanøvrenfikeffekt overforinspektionskutterens sakning, fiskedeinspek-
tionskutterenshæk imidlertidBs fortrosse, idet inspektionskutteren nu var på vej ind imel
lem stævnenepå B og A. Dette medførte, at Bsstævnblev trukket ind modinspektionskut
terens hæk med en sådan kraft, at fortrossen sprang. Herefter ramte Bsstævnhækken på
inspektionskutteren, og B kom i kraftigog voldsom slingerage, hvorimod kollisionen næ
sten ikke kunne mærkes i inspektionskutteren. Efter påsejlingen havdefremmanøvren fået
effekt,og der blev beordret stop. da inspektionskutteren lå stille.

8. Til stede på kajenvar en løjtnantfra inspektionskutteren, somikkeskullemed på
sejladsen til Grønnedal, da han skullerejse til Danmarkden næste dag.Chefengavordre
til løjtnanten om, at han skullegå ombord j B for at se efter, om der var skaderpå skibet
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samt sørge for, at fortøjningen blev retableret. Inspektionskutteren sejlede umiddelbartef
ter kollisionen ud af havn7n ogbegyndte forlægningen modGrønnedal.Løjtnantengik om
bord i B for at besigtige eventuelleskader,men kunnekun konstatere en mindreindtryk
Ding i stålforhudningen i stævnen. Fortøjningen blevgenetableret, og da løjtnantenvar
kommet op i byen, kontaktedehan Bs ejer for at rapponere om uheldet.

9. Den næste dagsmorgenblev chefenvia telefonorienteret om løjtnantens aktiviteter
og undersøgelserne vedrørendepåsejlingen af B.

10. 7 DEC 1991, somvar 6 dage efter inspektionskutterens påsejling af B,blev der af·
holdt besigtigelsesforretning om bord i B, idet ejeren 6 DEC 1991 havdeanmeldten større
skade på sit skib til chefenfor en anden inspektionskutter, som lå sammenmed inspekti
onskutteren i Nuuk.Besigtigelsen blevledet af Sefartsstyrelsens skibsinspektør i Nuuk,og
chefenfor den anden inspektionskutter repræsenteredechefenfor inspektionskutteren.

Under besigtigelsesforretningen bedømteGodthåbSkibsværfts værftsleder, at ud
giften for reparation af skaderne på fritidsfanøjet villebeløbe sig til ca. kr. 150.000. Tilste
de var ogsåen skibstømmerformand fraGodthåb Skibsværft.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

11. I KFSB.11-1943 Midlertidig Instruks for Skibschefen er der bl.a.anføn følgende:

"
iSO.

Erdertilføjet noget andet SIåb eller Gods Skade, skalhan lade denne besigtige
ogvurdere ogeventuelt - udenForbindende fornogen afParterne - træffe aftale om,
hvilken Erstatning. derkan tilfredsstille denskadelidte; Indberetning derom indsendes til

Marineministeriet.

12 I Slabsorganisationsbog for AGDLEK-klassen er følgende anføn:



"
2403.b.
Besætningen møder vedordren MØNSTRING EFTERMANØVRERULLE pilpo
sterne ogbegynder udenyderligere ordre tilrigning.

Herefter tages opstilling indtildervarskoes foraniwmst/afgang.

Opstilling afbesætningen om styrbord eller bagbord varskoes fra broen over ordreanlæg
geL

2403.f.
POSTERUNDER MANØVRERULLE

Stilling skibsnr. Post

Chef l Generalkommando

Teknikofficer 371 .Manøvr ehåndt ag

Elektriker 175 Hjælpemaskineri

Kok 295 Fendere og flag under
gaffel

Båds 165 Forspring

Dæksgast 267 Rorgænger

Dæksgast 325 Agterspring

Næstkommanderende 2 Leder arbejde på dæk

Telegrafist 114 Signalflag

Maskingast 274 Maskinvagthavende

Hovmester 394 Fendere/gøs

II
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13. I samme publikation er der under tjenestebestemmelse for teknikofficeren bl.a. an-

ført følgende:

H

8101.8

Under manøvrer erhan ved manøvrepu!tpd broen ligeledes undersejlads indenskærs
ved vanskelige passager samt undervanskelig sejlads i is.

8101.9
Han har forinden afgangfrahavn eller ankerplads ansvaret for klargøring ogafprøv
ningafhovedmotor, som skal startes op 15min.før detgivne tidspunkt for damp.
Ligeledes erhan ansvarlig for afprøvning afror, tdgehom oglanterner, for kontrolaf
hovedgyro ogrepeatere; Under havnemanevrer; sejlads i is samt underindenskærs

sejladssørger hanfor, at begge hjælpemotorer erstartet 0P, samt at Yslukning er
etableret.

Han meldertil chefen, rWr maskinenerklarogY-lukning eretableret.

8101.10 Han erfaglig lederafmaslånpersonellet - normalt2 mand (maskinisten

ogelektrikeren). Han har herunder ansvaret for, at maslånpersonellet ernøje instrueret i

opstart afmotorerne i tilfældeaføjeblikkelig afgang.

8202 Klargøring/afrigning vedafgang/ankomst havn.

Maskinisten sørger, vedafgang havn, for damp efternærmere ordre fra CH/TKO.

Maskinisten gennemgw maskineme/maskinrum iht. checkliste vedafgang ogmelder

evt.uregelmæssigheder til TKO som igen meldervidere til chefen.
Elektrikeren sørgerfor, ved afgang havn, at bistå maskinisten og i øvrigt afrigning afevt.

"strøm fra /andkabel".

Idet derprajes: ''ManøvreruIle, pd post til at gdfra havn", ermaskinistens opgave

overvdgning afmaskinrummet, mens elektrikeren sørger for korrekt lukningsti/stand

ogi øvrigt virker som ordonnans for TKO, derstw vedmanøvre/ulndtagene.



Fremsendelsespåtegninger

14. 1sin fremsendelsespåtegning har Grønlands Kommando anført følgende:

"
Som inspektionskutteren varplaceret i forhold til de øvrige slåbe, finder Grønlands
Kommando den afchefenfor inspektionskutteren valgte havnemanøvre heltforsvarlig

ogrigtig.
Årsagen til denpludselige ogkraftige bakmanovre skyldes sandsynligvis, at skruestig

Ilingen ikke stod i neutral stilling ved indkobling. En medvirkende &rag tilat ingen har
lagtmærke til manøvrehc'indtagers stilling, eren megetrutinepræget ognonchalant op

træden fra det ansvarligepersonels side. Hertil kommer, at bestemmelserne for beman

ding vedmanevrendle ikke erfulgt, jf. skibsorganisationsbogen:
Grønlands Kommandofinder, at inspektionskutterens afgang umiddelbart efterhæn

delsen børbebrejdes chefen. Han burdeefterGrønlands Kommandos opfattelse være
forblevet;havn, ogumiddelbart efterhændelsen have.foranstaItet besigtigelse.

15. 1. Eskadre har i sin fremsendelsespåtegning anført følgende:

at &ragen til uheldetmå ansesat være, at manøvrehc'indtaget for skruestignmg ikke var
stillet i neutralstilling ved indkobling afskruen, men derimod varindstillet til bakma

nøvre. Detfremg&- ikke afrapporten, hvordan dennefejIindstiIling eropstdet.

Det ansesfor kritisabelt, at chefen, derkonstaterer, at det ramteskibslingrer voldsomt,

ikke straksfortøjer inspekiionskusteren ogbesigtigerfritidsfartøjet for evt. pd/ørteskader;
samt selvsnarest fdl'etableret besigtigelsesforretning.

Den afløjtnanten konstaterede "mindre indtrykning" i stdlforhudningen i stævnenkan
næppe have haft de i besigtigeIses[o"etningen anførtekonsekvenser.

"
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16. Søværnets operative Kommando har i sin fremsendelsespåtegning udtalt følgende:

H

al Søværnets operative Kommando erenig i de afchefen for 1. Eskadre fremførte be
tragtninger.
Søværnets operative Kommando anser ikkesagen forfuld klarlagt, hvorfor behandling i
Søværnets Havarikommission skalanbefales.

H

Forklaringer

17. Ved bilag til inspektionskutterens rapport har de implicerede afgivet nedennævnte
forklaringer:

1reknikofficereIL
Teknikofficerenstodunder havnemanøvren i styrehusets bagbordsideved chefsto

len i samtale med elektrikeren,Teknikofficeren kunne ikkeherfra se manøvrehåndtagenes
stilling, men han observerede,at inspektionskutteren bakkede,efter at skruenvar koblet
ind, hvilkethørtes som et "pust" fra pneumatikken samt et dyki motorensomdrejningstal.
Teknikofficeren regnede med, at der var blevet givetkommando til bevægelsen, men han

havde ikke hørt nogen kommando.

MaskingasteIL
Maskingasten stilledesigved manevrehåndtagene, da elektrikerenhavdeudført

checkaf manøvrefunktionerne på broen. Maskingasten bemærkede ikkemanøvrehåndta
genes stilling, men han regnede med, at de var efterladt i den sædvanlige klarstilling: "Tom
gang og neutral skruestigning", På kommandoen KOBLIND kobledehan skruen ind og re
gulerede omdrejningstallet til 330 o/min. Maskingasten bemærkede ikke,om inspektions
kutteren bevægede sig efter indkoblingen. Maskingasten hørte kommandoen KOBLUD
hurtigt efterfulgtaf kommandoenFREM DE1rHELE, men han reflekteredekun på den
sidstgivnekommando.
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Elektrikeren.
Elektrikeren havde startet hovedmotor og styremaskine og afprøvet funktionerne på

broen herunder også manøvrebåndtagene. Han mente, at han havde udført alle checksom
normalt, hvilketbetød, at skruestigningen blevefterladt j neutral stilling, men han var ikke
helt sikker. Under havnemanøvrenstod elektrikereni bagbord side af styrehusetved chef
stolen i samtale med teknikofficeren. Elektrikeren observerede, at inspektionskutteren
billede efter indkoblingenaf skruen, men han regnede med, at det skete på givenkom
mando.

Rorgængeren.
Rorgængeren så, at elektrikeren gik over i bagbord side af styrehusetefter at have

udført sit check af manøvrefunktionerne. Rorgængerengik til rattet og checkedeselvstyrer
og rorindikator, men han bemærkede ikke manøvrehåndtagenes stilling. Da maskingasten
stillede sigved manøvrehåndtagene,herte rorgængeren, at der blev spurgt:"Er I klar?",
hvortil han svarede "[a"for sit eget vedkommende, og han huskede ikke,hvorvidt maskini
sten svarede på spørgsmålet.Rorgængerenhørte kommandoenKOBL IND - 330OM
DREJNINGER, og han observerede herefter, at inspektionskutterenbillede med vold
som kraft. ~orgængeren herte dernæst nogenophidselsefra brovingenog derpå komman
doen FREM DET HELE.

SKADEOPGØRELSE

Personskader

18. Ingen.

Materielskader

19. Inspektionskutteren :

Ingen skader bortset fra en mindre indtrykning agter.
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Fritidsfartøjet:
Tapende af stævndefekt.
Lønningog skanseklædning defekt.
Bjælkevægere styrbordog bagbordved stævni 1,5m længde

beskadiget
Kalfatringen i skaderamt område ødelagt.

20. I henhold til oplysninger fra Søværnets Materielkommando ogForsvarskommando-
en er der betalt en regning lydendepå kr. 170.624,- som dækker søværnets ansvarved på

sejlingen.
Beløbet har sinbaggrund i den regning, somAMUTSIVllT,GrønlandsVærfter, har

sendt til SøværnetsMaterielkommando for reparation, tilkomstarbejder og doksætning af
fritidsfartøjet.

KOMMISSIONENS VURDERING

21. Kommissionen er af den opfattelse, at inspektionskutteren medstor kraft bakkede

ind i fritidsfartøjet, fordi skruestigningen stod i stilling tilbage,da chefengavordre om at
koble skruen ind med 330o/min. Da der samtidig var slæk i agterspringet, kunne inspekti
onskutteren bevæge sig3-4m agterover, Maskingasten udførte indkoblingen, men da han
ikke havde klargjort broen til sejladsfor så vidt angår TekniskDivisions område,havdehan
ikke bemærket skruestigningsstillingen, men han var overbevist om.at den stod i neutral.

22. Kommissionen finder det i denne forbindelse uforståeligt, at elektrikerenkunne for
lade klargøringenaf broen uden at sikre sig, at manøvrehåndtagene stod i den korrekte stil
ling, ligesomkommissionen finder det uforståeligt at maskingasten ikke kontrolleredema
nøvrehåndtagenesstilling, før han foretogen indkobling af skruen,og at ban reagerede alt
for langsomt,da fejlmanøvren tilbagevar en realitet.

23. Kommissionen vurderer,at en sløvende rutine ved havneafgang medførte,at teknik-
officerenikke havde kontrolleretklargøringen af maskinens område. Da chefen i henhold
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til godkendtpraksisombord havde accepteret,at betjeningaf manøvrebåndtagene blev
udført af andre end teknikofficeren, burde såvelchefens somteknikofficerens opmærksom

hed have været skærpet.

24. Kommissionen mener,at chefenskullevære forblevet i havn, indtilbesigtigelsesfor
retningenvar færdigbehandlet, og han skulleikkehaveoverladt dette til en frakommande
ret løjtnant. Kommissionen anser det for særdelesvæsentligt, at en besigtigelsesforretning
bliver igangsatumiddelbartefter uheldet for at få et objektivt billede af skadernesomfang.

KONKLUSION

25. Årsagentil påsejlingen af fritidsfartøjet var, at skruestigningen stod i stillingen tilba-
ge, da skruen blev koblet ind. Et slæk i agterspringet betød, at inspektionskutteren kunne
bakke med stor kraft op til 4 m.

26. Kommissionen finder, at chefenpå det alvorligste bør kritiseres for at der ikke blev
opretholdt en skibsorganisation, somvar i overensstemmelse med de givne bestemmelser.
Endviderevar det dårligtsømandskab, når chefenbestemtesigfor at sejleud af havnen
umiddelbart efter påsejlingen. Han skullehavesikret sig, at der ikkevar opståede skader
på fritidsfartøjet, fordider - i tilfældeaf skader- skullehaveværet afholdtbesigtigelsesfor
retning med chefenfor inspektionskutteren eller dennesstedfortræder til stede. Han har
således ikke'levet op til sit ansvarsomskibschef.

27. Kommissionen finder, at teknikofficeren alvorligt bør kritiseresfor den mangelfulde
klargøring, som broen maskinteknisk blevgjortklar til sejlads på, herunder at han ikke som
foreskrevet selvbetjente manøvrehåndtagene. Endvidere bør teknikofficeren kritiseresfor,

at have overladtklarmelding for TekniskDivision før en havnemanøvre til andet personel
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SAGENS AFGØRELSE

Forsvarskommandoen havdefølgende bemærkninger til sagen:

"
Forsvarskommandoen kan tilslutte sigSHKvurdering ogkonklusion. Chefen for Søvær
netsoperative Kommando anmodes smedes om som rettergangschefat afgøre sagen
overfor impliceretpersonel:

Chefenfor Søværnets operativeKommando har overfor skibschefen udtalt:

1. Hoslagt tilstilles Søværnets Havarikommissions (SHK) rapport vedrørende
nævntepdsejling.

2 Ogsd jegkan tilslutte migkommissionens rapport. Smedes må jegsom SHKfin
de, at plirejlingen skyldles, tlt $kruestigningen flforwuende stod i stilling tilbage, da skru

en kobledes ind ogomdrejningstallet saltes op. Et slæki inspektionskutterens agterspring
bevirkede, at denne havdepladstil at bevæge sigogaccelerere agterover, ogat plirejlin
genderved sketemed betydelig kraft.

3. Plirejlingen medførte beskadigelserpd fritids!artøjet ogpd/ørte derved Søværnet
en unødig udgiftpd kr. 170.624,-. Den havde ingen betydende konsekvenser for inspeksi
onskutteren:

4. Mensjegfinder, at denpdtænktehavnemanøvre underde beskrevne forhold var

bMe hensigtsmæssig ogfuldt forsvarlig, mdjegvurdere, at dens forberedelse ogorganise
ring varmangelfuld, præget afringe opmærksomhed ogomhu samtkendetegnet afddr
ligtgennemført slåbsorganisation. Medhenvisning tilDeres instrukssom s/åbschej(ref),
specielt dennes §§ et, to og29,md jegsmedes finde,

at De udviste ddrligt sømandskab vedat planlægge ogudføre bakma-
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nøvre i skibets agterspring udenat sikre Dem, at dette varhalettot. hvor
v"ed De ikke fyldestgørende efterlevede ref.§ 29,

at Detillod uautoriseret praksis vedat acceptere afvigelse fra den fastsat
te slåbsorganisation, undermanøvrerulle ogherved ikkefyldestgørende
efterlevede reJ. §§ etogto.og
at Deundlod at føre tilstrækkeligt drvdgent overtilsyn med tjenestens ud
førelse, hvilketvarspecielt påkræve: pilgrundafDeres accept afuautori
seret sldbsorganisation. Herved efterlevede De ikke fyldestgørende re/. §

to.

5. Endelig må jegfinde, at Deudviste ddrligt semandskab vedefterpdsejlingen at

forlade GodtMb ogat overlade nødvendigeforanstaltninger tilandre. Herved efterleve
de De tillige ikke fyldestgørende reJ. § 50.

6. Sammenfattende skaljegover forDemsomdaværende cheffor inspektionskut-
teren udtrykke alvorligste kritik afDeres forberedelse ogorganisation afsamtharu:llemd
de efterafgangsmanøvrenfra-Godthdb-den l DEe 1991, som synes præget afringe om
hu. uautoriseretpraksis. mangelfuldt tilsyn ogddrligt sømands/alb, hvorved De ikkefyl
destgørende efterlevedepunkteri Deres instruks.

7. Jsærlig skrivelse harjegoverforDeres daværende teknikofficer alvorligt kritiseret
hanspil visse områdermangelfulde varetagelse afsitansvar.

8. Som SHKmd jegansedetforbavsende, at Mile slåbets elektriker ogmaskinga-
stenved manøvrehdndtagene oversd, at Ju2ndtagenes stilling varforkert, ogjegudelukker

ikke, at depilgældende har begtletfej~ somjegimidlertidvurderer ville være forebygget
vedkærekssldbsorganisation ogeffektivt tilsyn.

9. Jegagter somrettergangschefintetvidere at foretage i sagen. "
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Chefenfor Søværnets operative Kommando har overfor teknikofficeren udtalt:

1. Med hensyn til sagens tekniske ogbetjeningsmæssige aspekter, ml!jegsom SHK.

finde, at forholdene i forbindelse med afgangsmanøvren varpræget afmangelfuld orga
nisering oglemfældigt eller manglende tilsyn ogomhu. Med henvisning tilDeres instruks

som teknikofficer (re[.) pkt. fire, seksogottemil jegsåledes finde,

at den maskimekniske klargøring afbroenvarmangelfuld, hvorved De
ikkefyldestgørende varetog Deres ansvari medførafre[. pkt. otte.
at kJannelding formaslåneriet fejlagtigt varpdlagtskibets elektriker, uag
tet den i medføraf reJ. pkt. ottepdhvilede Dem som teknikofficersamt
at tilsyn med manøvristen vedmanøvrelu2ndtagene varmangelfuldt. ogat

De derved ikke fyldestgørende varetog Deres ansvari henholdtil re! pkt.
fire ogseks.

2 Endelig ml!jegfinde, at Deharfraveget slåbsorganisationens forskrift om per-
sonligt at betjenemanøvreh4nd1agene, men jegharforstde!, at denne afvigendepraksis
varaccepteret afchefen.

3. Sammenfattende skal jegoverfor Dem som telaUkofficer i inspektionskutteren

udtrykke alvorlig kritik af, at De i forbindelse med afgangsmanøvre fra Go<illWb den 1
DEe1991 ikkefyldestgørende varetog Deres ansvarogtilsyn ogderved mangelfuldt ef

terlevede punkter i Deres instruks.

4. Jeg agter som rettergangschefintetvidere at foretage i sagen.

"
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KOLLISIONER
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ORWGSKUITERS (BARSØ-kl.) KOLLISION MED UKENDT SKIBI
SUNDET.

SITUATION

1. Under forlægning nordover i Sundet kollideredeorlogskuttereni tæt tåge med et
ukendt skib 19MAR 1991 kl. 1015 på positionen55D 52'9 N - 12D 40'5 E, SWfor S-spidsen
af Ven.

KOMMISSIONENS VURDERINGSGRUNDLAG

2. Kommissionens rapport er udarbejdet på grundlagaf orlogskutterens rapport med
fremsendelsespåtegninger af chefen for 2. Eskadre og Søværnets operative Kommando,
samt udskrift af retsbogenfra Sø-ogHandelsretten indeholdendesøforklaring i sagen.

Desuden indgår relevant korrespondance i forbindelse med det opklaringsarbejde,
der blev iværksat for at få fastlagtmodpartens identitet. Endvidereer der indhentet supple

rende oplysninger fra chefenfor orlogskutteren, ligesom et medlemaf kommissionen har
aflagt besøg i orlogskutterenfor at få et indtrykaf broens indretning, herunder navigations
instrumenternes placering.

Fra oplysningsbogen og skibsorganisationsbogen er indhentet oplysninger om stop

pedistancer og -tider, broorganisation samt lukningstilstande.

RAPPORTERET HÆNDELSESFORLØB

3. Orlogskutteren afsejledefra FlådestationKøbenhavn 19MAR kl.0901 for at for
lægge nordover i Sundet til NW-siden af Ven ved den vestlige kompasafmærkning, hvor
der skulle gennemføresøvelser. Under sejladsenvar navigationslysene tændt, og der blev
afgivettågesignal.Lukningstilstand XRAY var etableret. Navigationen blevforestået af
chefen, der således samtidigogsåvar vagtcbef.
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Vind og vejr m.m. kl. 0915

Vind:
Vejr:
Sø:
Strøm:
Amning:

SE5m/sek.
Meget tæt tåge, sigt O.

2.
Nordgåendeca. Z knob.
For 2,40 m.
Agter 2,80m.

Følgende udstyrvar til rådighedunder sejladsen

Søkort nr. 131og 134.
Gyrokompas: Anschiitz StandardVI, Type 11().303.

Navigationsradar: Tenna 3 cm,display type B&W.
Decca modtager: ShipmateRS 4000SV.
Manuelt betjent tågehorn.
Maritim VHF radio.

4. Kronløbet blevpasseretkl 0914, og der styredesindledningsvis kurs 050", der kl.
0919 blev ændret til kurs oze. således at Tårbæk Rev østlige kompasafmærkning kunne
passeres tæt om styrbord.

Orlogskutterenhavdebøjen ved Tårbæk'Rev på radaren, ogbøjen blevpasseret i en
afstand af ca.40 ID, men blevikke observeretvisuelt Kl. 0941 udførtes en pladsbestemmel
se ved en radarobservationtil Middelgrunden Fyr.Positionenvar 000" Middelgrunden Fyr
3,9 sømil.Samtidigændrede orlogskutterenkursen til 000". Den sejlede fart var ca. 10
knob. Senere ændredes kursen til ca.352". (Se fig. 3).

Samtidighermed observeredesmodparten på orlogskutterens radar, der var ind
stillet på afstandsområdet8 sømil.Modpartenbefandt sigca. 1 sømilNWfor Ven, og det

konstateredes, at modpartensrelative kursgikvel klar af orlogskutterenom bagbord.Der
blev på radaren ikke observeretandre skibe i området. Modpartens kursog fart blev ikke
plottet og udregnet automatisk,da orlogskutterens logvar ude af drift.
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Kursenogfarten blevheller ikkeberegnetmanuelt, da chefen var af den opfattelse,
at det var tilstrækkeligt at have kendskab til det andet skibs relative bevægelse.

Da afstandenmellem skibenevar ca.2 sømil. konstateredes detpå baggrund af det
andet skibs relativekurs, at der var fare forsammenstød. Tågesignalet, der sidenafgangen
fra København var blevetafgivet jævnligt, blevnu afgivet hyppigt. Situationen blevsamti
digopfattet som to skibe, der stævnede imodhinandenpå modsattekurser. Derfor ændre
des kursen til retvisende styretkurs 0100, hvorefter det relative spor igentrak vel klar af or
logskutteren om bagbord.

Da afstandenmellemskibenevar mindsket til ca. 1 sømil, konstateredes det igenpå
baggrund af den relative kurs, at der var fare for kollision, hvorfor orlogskutteren foretog
en kursændring til retvisende styretkurs 035°. Herefter forsøgtes det på radarens1 sømil
og O,S sømil afstandsområde at fastslå, hvorledes det andet skibville passereorlogskutte
ren. Da dette ikkevar muligt, blev der slåetbak, idet manøvrehåndtaget blevført til stillin
gen Tll.BAGE 3. Samtidig blevder medtågehornet afgivet opmærksomhedssignal med 5
korte toner i henhold til de internationalesøvejsreglers regel36.Somhidtilhørtes om bord
på orlogskutteren ingenlydsignaler fra andreskibe.

Umiddelbartherefter blev der varskoet SKIB I RØD 45,og chefen observeredenu
det andet skibtæt på foranfor tværsombagbord. Chefenførte straksmanøvrehåndtaget til
stillingen FREM FULD, ogbeordrede styrbord helt over,hvorpåkollisionen indtraf kl.
1015 på positionen55° 52'9N - 12" 40'5 E.

Efter kollisionen blevorlogskutteren stoppet,hvorimod det andet skibfortsatte sin
sejladspå kurs 140""- 1700 uden at stoppe. Chefenvar ikke i stand til entydigt at identificere
modparten.

5. Alle ombordværende blev mønstret på brodækket,og det blevkonstateret, at alle
var om bord og uskadte. Endvidereblevder inspiceret for indtrængende vandi maskin
rummet og om læ. Der blevikke konstateretvandindtrængning i skibet, ogherefter blev
det jævnligt kontrolleret, at skibetsvandtætteintegritetvar intakt.

6. Søværnets operativeKommando ogSundets Marinedistrikt blevinformeretomu
heldet henholdsvis kl. 1023 og kl. 1033. MedSøværnets operativeKommando blev det af-



talt, at en torpedobåd skulleassistereog ledsageorlogskutteren til FlådestationKøben
havn, hvortilorlogskutterenankom kl. 1243.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Bestemmelserm.v.

7. KFS B.1l-1943 Midlertidig Instruksfor Skibschefen:

"
V. Navigering
§29.

Hanskalstadig anvende fonwftigt Overlæg vedSlåbets Navigering ogbenytte alle til
enhver Tidbedst egnede Midler til Bestikkets Berigtigelse forderefter at kunnesætte
Kursen medfornøden Sikkerhed ogforsvarlig Dristighed.

Hanskalanvende godt Sømandskab ogdrage Omsorgfor, at alt, somkan bidrage til
Slåbets ogBesætningens Sikkerhed, bringes iAnvendelse (rettidige Forholdsregler mod
Storm, Tdge o.a};

"

8. CHSBST 460-6 (A) INSTRUKS FOR VAGTCHEFEN.

.......
Slåbets navigering.

Generelt.

& Under slåbets navigerfnB, sdvel sejlads i taktisk formation som alene, pethviler
det vagtchefen at benytte de navigationsmidler, der stdrtil hans rddighed, i ensådan
udstrækning, at han til enhver tid kender slåbets pladsmedfornøden nøjagtighed ogeri
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standtilat lede dets bevægelser med tilstrækkelig sikkerhed underhensyn tildeforelig

gende farvands- ogvejrfo.rhold.

Slåbets manøvrering.

Generelt.
J8. Vedmøde medandre skibeskalvagtchefen lede slåbets sejlads ogmanøvrer i
overensstemmelse medde internationale søvejsregler, somligeledes vil være at følge
med hensyn til alle deriomhandlede forhold. Afvigelser md kun skeefter chefens særlige

ordre.

19. Hanskalvære opmærksom p!lenhver fare, somkanopstå pd grund afvejrlig.
nærhedafland, grunde eller klipper, andre skioes sejlads, som kan medføre sammen
stødm.m., således at hani tidekan tage defornødne forholdsregler.

20. Ndrvigepligt foreligger, skalhan lade/ausforandringer ske sd tidligt ogkendeligt,
at hanshensigt derved straks kan ses.

Sejlads i usig/bart vejr.
22 Under sejlads i usigtbart vejrskalvagtchefen beordre hensigtsmæssig lukningstil.
standogskærpe udkigges og operationsrummets tlrvdgenhed. Vagtchefen skalsd tidligt
som muligt ladekurser ogfarter forskibei nærheden bestemme ogom muligt undgd
kurs- ogfartændrlnger, dervil bringe slåbet pd kollisionskurs med andre skibe:
I usigtbart vejr skaldersd vidtmuligt sættes udlågpd bakken.

Vedkollisions[are.
24. Sdfremt slåbet skulle komme i ensituation, hvordersynes at foreligge fare for

kollision med et andetskib, skalvagtchefen uopholdeligt træffe foranstaltninger til

afværgelse affaren ogtil sikring afslåb ogbesætning. I øvrigt skal vagtchefen bestræbe
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sigpd rettidigt at ladeobservere ogoptegne sådanne omstændigheder, som vilvære
afbetydning til senere belysning afforholdene vedet muligt sammensted:

"

9. De Internationale Søvejsregler 1972/1981 2. udgave:

"
Kapitel B

Regler for styring ogsejlads

Afsnit I

Forlwldsreglerfor skibeunderalle

sigrbarhedsforhold

Regel4

Anvendelse

Reglerne i detteafsnitfinderanvendelse underallesigtbarhedsforhold.

Regel6
Sikkerfart

Ethvertskib skalaltidgd med sikkerfart, således at det kan træffe behørige ogeffektive

foranstaltninger til at undgd sammenstødogkan stoppe inden for enunderhensyn til de
foreliggende omstændigheder ogforlwldpassende distance.

Vedafgørelsen af, hvadderersikkerfart, skal bl.a: følgende faktorer tages i betragtning:

(a) Afalleskibe:

(i) sigtbarheden;

(ii) trafiktætheden, herunder koncentration affiske.slåbe ellerhvilkesom

helst andre slåbe;

(iii) skibetsmanøvreevne isærfor sd vidtangdr stoppedistance ogdrejeevne

underdeforeliggende forhold.
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(v) vind-, sø- ogstrØmforhold samt nærliggende forer for sejladsen;

(b) Afsklbe; derbruger radar, endvidere:
(i) korakteristiske forhold ved radaranJæggers egenskaber; dets effektivitet og

begrænsninger;

(li) eventuelt begrænsede observationsmuligheder som følge afden benyttede
afstandsindstilling;

(iii) søens. vejrets ogandre forsty1Telseslålders begrænsning afradarobservtui

onsmuligheder;
(iv) muligheden afat smd skibe, isogandre flydende genstande ikke vilkun-

ne konstateres vedhjælpafradar i tilstrækkelig afstand;

(v) de vedhjælpafradar konstaterede skibes antal. pladsogbevægelser;
(vi) denmerenøjagtige vurdering afsigtbarheden. som mdttevære mulig. ndr

radaranvendes til at bestemme afstandtil skibeeller andre genstande i nærhe

den.

Regel7

Fare forsammenstød

(a) Ethvertslåbskalbruge alleforlWndenværende midler, som erhensigtsmæssige

underde foreliggende omstændigheder ogfothold; til at afgøre. om derer
farefor sammenstød. Hvisderernogensom helst tvivlherom. skalsddanfare

ansesfor at være til stede.

(bJ Hvis radaranlæg forefindes oger i drift, skal detbenyttespd behørig måde;

herunder til fjemafsøgning for at fd tidlig varsko om farefor sammenstødog

endvidere til plotning eller tilsvarende systematisk obsevadon afkonstaterede

genstande.

(ej Antagelser mdikke bygges pd mangelfulde oplysninger; isærikkemangelfulde
radaroplysninger.

(d) Vedafgørelsen af, om dererfarefor sammenstød. skal bl.a: følgende forhold
tages i betragtning:
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(i) sådanfare skalanses for at være tilstede, hviskompaspejlingen afet skib,
dernænnersig, ikke kendeligt forandrer sig;

(li) sMan fare kan undertiden være tilstede, selvndr en kendelig forandring i
pejlingen ertydelig, isærvednærmelsetil et megetstort slåb eller til et

slæbeller vedklosnærmelse til et skib.

Regel8
Forholdsregler for at undgd sammenstød

(a) Enhverhandling, derforetages for at undgd sammenstød, skal, ndr omstændig

hederne i detgivne tilfælt:k tillader det, udføres klartogtydeligt, i godtid og i
øvrigt i overensstemmelse medgodtsemandskab.

(b) Enhverkurs- og/eUerfartændring, derforetages for at wuigdsammenstød, slud,
ndr omstændighederne i detgivne tilfælde tillader det, være stornok ti~ at den er
helt tydeligfor etandetskib, derobserverer visuelt ellervedradar. En række små
kurs-og/ellerfartændringer børundgth.

(e) Hvisderertilstrækkeligplads, kan kursændring alenevære denmesteffektive

manøvre for at undgd klosnærmelse til et skib, forudsat at kursændringen udfø

resi god tid, at den erbetydelig ogikke medfører klosnærmeise til et andet

skib.
(d) En manøvrefor at undgd sammenstød med et andet slåbskalvære afen sådan

beskaffenhed, at slåbenepasserhinanden i sikkerafstand. Manøvrens effektivitet

skal omhyggeligt kontrolleres, indtildet andetslåb erheltpasseret ogklaret.
(e) Et slåbskalom nødvendigt for at undgd sammenstød ellergive meretid til vur·

dering afsituationen mindske fart eller tage al fartafslåbet vedat stoppeeller

omskiftefremdrivnin&rmidlet.

Afsnit III

Forholdsregler for skibeunder

nedsatsigtbarhed
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Regel 19

Forholdsregler for skibe under

nedsat sigtbarhed
(a) Denne regel gælderforskibe; derikke eri sigte afhinanden, næ desejler i eller

næret omr&le med nedsat sigtbarhed.
(b) Ethvert skibskalge! med sikker fartafpasset efterde undernedsat sigtbarhed

foreliggende omstændigheder ogforhold. Et maslåndrevet slåb skalhavemaski

nenklor til øjeblikkelig manøvre.
(c) Ethvert skibskol vediagttagelsen afreglemei afsnitI j dette kapitel tage behørigt

hensyn til de undernedsat sigtbarhedforeliggende omstændigheder ogforhold.
(d) Et skib, som alenevedhjælpafradarkonstaterer tilstedeværelsen afet andet

slåb, skalfastsM, om detvilkomme klospd det andetskib, og/eller om farefor
sammenstødertil stede. I sdfaldskoldet i god tid tage forholdsregler herimod.

Stffremt sddanne forholdsregler bestk i kursændring; skolfølgende manøvrer sd
vidtmuligtundgik
(i) drejning til bagbord for etskibforan for tværs, medmindre derertaleom
et skib, deroverhales;

(Ii) drejning modet slåb, derertvæn elleragten for tværs.

(e) Bortsetfra tilfælde, hvordet erkonstateret at farefor sammenstød ikke ertilste

de, skal ethvert sJåb, dertilsyneladende foran for tværs hører tdgesignalfra et an

det skib, eller som ikkekanundge! at komme klospe! et andets/åb, derbefinder

sigforanfor tvæn, mindskefarttilden laveste fart, vedhvilken det kan. holdes

pc! sinkurs. Alfartskalom nødvendigt tages afslåbet, ogdetskol i alletilfælde
navigere med yderste forsigtighed. indtil farefor sammenstød erforbi.

Regel 34
Manøvre- ogadvarselssignaler

(d) Nk s/åbei sigte afhinanden nænnersig hinanden, oget afslåbene afen eller

anden grund ikkeforstk detandetslåbs hensigter eller manøvrer eller er j tvivl

om, hvorvidt det andet s/åb tager fyldestgørende forholdsregler til at undge!
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sammenstød, skoldet sTåb, dereri tvivl; straks tilkendegive dette vedatgive

mindst5 korte tonermedfløjten hurtigt efterhinanden. SddanJ signal kan
suppleres med et lyssignal bestdende afmindst5 korteblinkhurtigt efterhinan

den.

Regel 35
Lydsignaler undernedsat sigtbarhed

l ellernær et omrdde mednedsatsigtbarhed skal, hvadentendet erdageller nat, de i

denne regel foreskrevne signalergives pd følgende måde:
(a) Et mas/åndrevet skib, dergørfartgennem vandet, skal med mellemrum afhøjst

2 minuttergivel/ang tone.

Regel 36

Signalerfor atpdkaJde opmærksomhed

Ethvertskib kanom nødvendigt for atpdko1de et andetskibsopmærksomhed afgive lys

eUer lydsignaler, der ikke kan forveksles med noget andetsteds i disse regler hjemletsig

nol.

"

Påtegninger

10. Chefenfor 2. Eskadrehar i sin fremsendelsespåtegning anført:

"Chefen for orlogskutteren har ikke lamnetbidrage medmerekonkrete oplysninger om

egneogmodpartens bevægelserforudfor uheldet. Chefen ereneste navigatør om bord
oghar væretså koncentreret om sejladsen, at hanikke harfdet nedskrevet en detaljeret

beskrivelse afsituationens udvikling;

KarupVejrcenter havde forudsagt opklarende vejrogsigtbedring omkring kl: lOOOA den

pdgældende dag.
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Orlogskutteren varikke i en efter f0m.0ldene korrekt lukningstilstand. jf. rapportens pkt.

9.
Maritim VHFkanal16 vartlben, men blevikkeanvendt til opkald afmodparten, hver
kenfør eller efter uheldet.
Reparationsarbejdet pd kutteren ptlbe~ndes 5 APR 1991på ArsensVærft.

Søforklaring vilfindestedi Sø- ogHandelsretten 22APR 1991".

ll. Søværnets operativeKommando har i sin påtegningmeddelt ikke at have yderligere
materiale til belysning af kollisionenog endvidereat være enig i den af chefen for 2.

Eskadre fremsendte påtegning.

Udslaift af retsbog

12. Ved Sø- og Handelsretten i København er der i retsbogen for 22APR 1991 vedrø-

rende den her behandlede sag,bl.a. anført:

Thi bestemmes:

Retsmødet afholdes for lukkede døre.
Premierløjtnant N.N. ...afgav behørigt formanet vidneforklaring. Vidne: blev

gjort bekendtmed, at hansom eventuelt sigtet ikkehavdepligt til at udtale sig, men er
klærede sig villigtil at udtale sig. Hanforklarede, at handen 19.marts tLt1 Id. ca. 0900

med marinekutteren forlod Københavns havnmed retning mod Ven, hvorman skulle
ankreop vednordvestsiden. Detvarstærktdge, stremmen varnordlig. mangik medfart

afca. 10knob hvortil kom ca. 2 knobyderligere pilgrund afstrØm. Dereren radar om

bordog VHF, der vartlbenpd kanal 16.Pilet tidspunkt, da han varsydfor Ven, be

mærkede han overradaren et sydgdende skib; en afstandaf5 - 6sømil Kurserne var

pil det nærmesteParallelle. s!lledes at modpartens sejllinie ltl vestligst. Pilet senere tids

punkt, da varafstanden mereend en sømil, bemærkede han, at detandetslåbhavde
slåftet kurs. Forikke at risikere kollision skiftede hanselvkursfra 350til 010. Efterra
daren mdtteder være taleom etstørre sklb. Hangavselvtdgesignal, men hor ikke hørt



- 43-

signalerfra andreskibe; ogdervarefterradaren ikke andre skibeindenfor radarens 4
milsomrdde. Nogle minuttersenere bemærkede hanoverradaren - afstanden varda ca:
1 sømil -, at detandet slåbhavdeændretkurs igen. oghanændrede selvTaus til 035for
ikke at risikere kollision. Han indstillede nu radaren på l mil ogskiftede mellem1/2 og

1 mil, ogdervarikke mulighed for at afgøre, om dervarfarefor kollision, idetdet ikke

varmuligtat bedømmemodpartens Taus ogfart. Da hanfølte situationen usikker, greb
han manøvreMndtaget, slogbakpå maskinen. sd farten gikned,men han tørikke sige
hvormeget. Han btUgte nu ikke radar, men sd ud. Han gavfortsat tdgesignal, men hørte

stadig ikke signal fra det andetskib. Hangavopmærksomhedssignal med 5 kortetoner,

men dervarintetat seogintetat høre. Modparten dukkede frem ogi det samme råbte;

vistnokudlåggen: "Sklb rød, 45". Han sd nu selvmodpartens bulbstævn foran til bag
bordogbemæskede; at slåbetvarsortovervandlinien. Hangavordre til "styrbord, helt

over~ ogsattemanøvrelWndtaget pd fuld fartfrem, hvorefter kollisionen straksindtraf.

Kutteren blevramt omkring midtskibs i bagbords side, ogdet vir/æde, som om deto slå

beskrabede mod hinanden. Han stoppede maskinen; spejdede eftermodparten. som
han sdfortsætte med tilsyneladende uændret kursogfart. Han bemærkede nu, at det

andet slåbltl højt i vandet, at slåbet havde hvid overbygnin& ogat det havde et langtto

deltnavn. Han havde ogsd bemærket, at slåbetvarrustrØdt, ogat bogstaverne varhvide.
Kl1014 ca:1 minut efterkollisionen. mtlJte hanpositionen til5552,9 N og1240,5 ø.
Umiddelbart forinden kollisionen varpd broentillige maskinmesteren; TO'8ængeren og1
udIåg, derstodpd bagbords side.

Slåbets /ogvarudeafdrift, ogdet varderfor ikke muligt at bedømmedetandet skibs
Taus oghastighed. Indenfor den næstehalvetime bemærkede han ikke andreskibe i
omrtldet.

Oplæst. Vedstdet.

Maslånmester N.N. ...afgav behørigt formanet vidneforklaring. Han forklarede,

at han indfandtsigtilfældigtpil broen umiddelbart før kollisionen. Han havde hørtche
fen sige. at dervaret slåbom bagbord, som hanholdtøjemed. Pludselig bemærkedeen

afde tilstedeværende: "Der erden~ ogi detsamme sd hanen stævndukke frem i tt1gen i
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en afstand afvel50m. Han sd chefen lægge håndenpd manøvrehdnd1aget til fuld fart
frem. Det anderskibvartilsyneladende i ballast. Han vilbetegne skroget som 1UStrØdt,
det havdehvidoverbygning, ogdet havdenoget rødtpd skorstenen.

Oplæst.

Værnepligtig N.N. ... afgav behørigt formanet vidneforklaring. Vidnet forklarede,

at hanvarpd broen som udkigi bagbords side. Han huska ikke, om hanerblevet gjort

opmærksom pd, at dervarbemærket etandetskibpd radaren. Pludselig bemærkede
hanstævnenpd et andetskibdukke opforan til bagbord. Han har lambemærket, at

stævnenvarsorteller mørk, men rødvedvandlinien.

Oplæst. Ved.stdet.

MaslånJronstabel N.N. ...afgav behørigt fonnanetvidneforklaring. Vidne: forkla

rede, at hanvarmedmarinekutteren pd vej til øvelse, ogat hanhavdeopholdt sigpd
broenen halv timestid, da kollisionen skete. Detvarstærkt telget, ogchefen varoptaget

vedradaren. Derblevgivet tdgesignal, oghanharbemærket ud/åggen i bagbords side

skubbe vinduetnedfor bedre at kunne seud. Pludselig sdhanet stort skibdukke frem

aftdgen foran til bagbord i en afstandaf30 - 40m; oghanhørtekommandoen: "Styr

bordhelt over~ Hanndede udfra broen umiddelbart før kollisionen. Han sd detandet

skibsstævn rammemarinekutterens mast, derknækkede af. Han bemæræde; at det an

detskib Idhøjt i vandet, at det varrødt under skibets lastevand1inie, ogellers stortmed

pdmalet navn i hvidebogstaverpd stævnen.Navnet varto-delt, ognogle afbogstaverne
findes ikke i detdanskealfabet Dervarhammerogseglpd skorstenen pd rød baggrund.

Oplæst. Ved.stdet.

Kaptajnløjtnant N.N. ... afgav behørigt formanet vidneforklaring. Vidne: forkla

rede, at han som cheffor etpatrulje/artøj varvedat gdud afKøbenhavns Havn Id

1030, da han blev orienteret fra SOKom orlogskutterens kollision. Søsterskibet, dergik

ud afhavnen samtidigt gik nordpd for at assistere orlogskutteren, oghanblevbedtom at
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koncentrere sigom identifikation afmodparten. Eftervidnets beregning skulledet andet
skib passere København kortefter. Hangik derfor selvlangsomt sydover mod Drogden.

KJ. ca. 1100fikhanradarkontala med et andetskib,dergik sydovermed en hastighed

pd 12 - 14 knob.Efterradaren VQl' derikke andresydgt1ende s/åbe. KJ. 1210blevpatrul

jefartøjet overhalet vedDrogdensgravede rende: Han havdeda haft løbende kontakt

med orlogskutteren ogSOK ogfdet oplyst, at derVQl' tale om et støn-e skibmed et langt

todeltnavnoghvidoverbygning. Han blevkaldt op afdet andet skibpd konal16 og
svarede; at patruljefartøjet ville ligge stille, sd det andetslåb kunnepassere. Pd hans

spørgsmd! blevdersvaret, al det havdepasseret Venomkringkl; 0900, ogat man ikke

havdekendskab til nogen kollision: Efterskibets positionhavdedet været naturligt, at

patrulje/artøjet VQl' blevet overhalet om styrbord, men det andet skibforetog en retaka
vetmanøvreogpasseredepatruljefartøjet om bagbord, som om detville skjulebag
bordssiden. Han sejlede med det andet skib,fotograferede det fra begge sider, bemærke
de, at det varet retstortsldb, at det 14 ret højt,ogat dernederst vedvandlinien var en

ca: 2 m bred, rustred stribe, men at slåbetnederst varmørkt.Han har læstnavnetsom
KONSTATIN TSIOUKOVSK/Y. Det VQl' anførtmed latinske bogstaverpå brovingen.

Han blevfra SOK bedtom at forsøge at stoppedet andet s/åbogat forsøge at komme
ombord. Han kaldtederforfleregange overVHF, førstuden svar, men derefter med det

svar, at skibetførst ville kaldesinreder. Straks skibetVQl' kommet ind i svenskfarvand,

standsededet, og desvenskesøfartsmyndigheder havdeherefter konuik:med det.Kom
munikationenmed det andetslåbforegik pd engelsk, de talteudmærket engelsk. Under
sine iagttagelser afskibethavde hanopmærksomheden henvendt pd bagbordssiden,

hvorhan bemærkede et hvidt ellergrdt mærke.Han tør ikke sige, om det VQl' et kellisi

onsmærke; men mærketkan stammefra orlogskutterens mast.

Oplæst.

Søforklaringen afsluttet.

Dørenetlbnet.

Retten hævet".

Vedstdet.
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Forklaringer

13. Chefenhar 14FEB 1992 til et medlem af kommissionen afgivet supplerende be-
mærkninger.

Chefenoplyste, at han 19MAR 1991 havdeaflyttet farvandsudsigten i Danmarks
Radio kl. 0800, ogat det af denne fremgik, at der ville skeen sigtbedring i løbet af formid
dagen.

Videre forklarede chefen, at positionen NWfor Vennormaltblevbenyttettil øvel
ser, og at det var praksis at sejledirekte dertilvestom Ven, hvilket ikkeskabteproblemer
med den sydgående trafik i Sundet. Da der tilmedden pågældende dagikkeobserveredes
sydgående skibeunderorlogskutterens udsejling fra København, havdedet ikkeværet
overvejet at vælgesejlruten øst om Ven.

Yderligere meddelte chefen, at fuld kraft frem svarende til 400o/m fandtes forsvar
ligunder de givne trafikale forhold, selvom der var tæt tågei området.

Vedrørendeafgivelse af tågesignal kunnedet ikkeangives nøjagtigt, med hvilket
tidsinterval dette blevafgivet, eftersom det ombord i orlogskutteren ikkevar muligt at af
givetågesignal automatisk. Der var ikkeudstukket en gast til at foreståafgivelse af tågesig
nal i nøje overensstemmelse med forskrifterne i De internationale Søvejsregler for så vidt
angikmellemrum mellem tågesignalerne.

Videre oplyste chefen, at det andet skibførste gangblevobserveret på radaren kl.
0941 i en afstandaf ca. 6 sømil.

Angåendeselve kollisionen var chefenaf den opfattelse, at bakmanøvren ikke brag
te orlogskutteren til at ligge stoppet i vandetuden fart fremover. Da chefenobserverede
det andet skibvisuelt ca. 45° om bagbord, var modpartens målvinkel rød, ogderfor valgtes
det at gå fuld kraft fremog at beordre styrbord helt over.Manøvren nåede dogikke at få

fuldvirkning, inden kollisionen indtraf.Ved kollisionen ramte det andet skibmed sin
bulbstævn orlogskutteren omkring midtskibs under en spids vinkel. Herved krængedeor
logskutteren styrbord over ogblevskubbetvækfra det andet skib. Derpå rullede orlogskut
teren tilbagebagbordover.Herunder ramte orlogskutterens mastmodpartens stævn.Ol
logskutterens mastknækkede, og de to skibekurede langs hinandens bagbord skibssider,
indtilskibenekom fri af hinanden.

Sluttelig erkendte chefen, at den i orlogskutterens rapportangivne ogi skitsenafsat-



te plads kl. 0941 retteliger passagenaf bøjen ved Tårbæk Rev.
I fornødent omfang er oplysninger fra ovenstående forklaring indarbejdet i det rap

porterede hændelsesforløb.

Identifikationaf modparten

14. Da chefen ikkevar i stand til at identificeremodparten, og da denne fortsatte sej-
ladsen uden at givesigtil kende, iværksatteSøværnets operativeKommandoi samarbejde
med svenskemaritimemyndigheder en afsøgning afSundetssydlige del med henblikpå at
få fastslået modpartensidentitet.

Eftersøgningen af modparten koncentreredesigom et bestemt sovjetisk tankskib.
Både patruljefartøjet ogdet svenskekystbevogtningsfartøj KVB 103var ved Drogden i ra
diokontakt med det pågældendetankskib, der imidlertidbenægtede kendskab til kollisio

nen ved Ven, til trods for at skibet erkendte at havepasseret Ven omkringkl. 0900. Besigti
gelse af skibet udefra kunne ikke med sikkerhedfastslå, hvorvidt skibet havdeværet invol-
veret i en kollision. .

Fotodækningenaf tankskibet indikeredeheller ikke entydigt, at skibet havdeværet i
kollision med et andet skib, Alene orlogskutterens beskrivelse af modparten var samstem
mende med udseendet af det pågældende skib.

Andre skibe i Sundetog i relevante havne blevligeledes undersøgt for eventuelle
skader. Resultatet af opklaringenresulterede i, at Søværnets operative Kommando anmo
dede Forsvarskommandoen om, som opfølgning afundersøgelsen, at overveje henvendelse
til de sovjetiske søfartsmyndigheder for at få klarlagt, om det nævnte skibudviste indikatio
ner af skader på bulbstævn under vandlinienogpå bagbordside af boven.

I fortsættelse heraf foranstaltede Forsvarskommandoen, at der blevforetaget en po
litimæssig undersøgelse af det sovjetisketankskib,

INTERPOL i Moskva foretog en undersøgelse i sagensanledning,og herfra modtog

Forsvarskommandoen via de officiellepolitimæssige kanaler meddelelseom. at tankskibet
havde passeret nær positionen550 53'7 N - l2" 39'SE i Øresund kl. 0915, men at det ikke
var sandsynligt, at skibethavdeværet involveret i uheldet, samt at der ingen skadervar på
skibet. ligeledes meddelteINTERPOL i Moskva, at skibetskaptajn havde oplyst, at skibet
var blevet undersøgt af den svenske kystbevogtning, der havdegivet tankskibet tilladelse til
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at fortsætte sejladsen.
På baggrund afundersøgelsesresultatet besluttedeForsvarskommandoen ikke at fo

retage sigviderevedrørendeefterforskningen.

SKADEOPG0RELSE

Personskader

15. Ingen.

Materielskader

16. Kraftig indtrykning af bagbordskibsside fra spant 14til2S.
Masten knækket.
Styrehus og skorsten deformeret
Ifølgeoplysninger fra Søværnets Materielkommando har udgifterne i forbindelse

med reparation af orlogskutteren været kr. 285.000,-.

Beredskab

17. På grund af uheldet havdeorlogskutteren nedsatberedskab i perioden19MAR- 6
MAJ 1991.

KOMMISSIONENS VURDERING

18. Kommissionens vurderinger hovedsagelig baseret på de oplysninger, der har fore-
liggetfra orlogskutteren, da det ikke lykkedes entydigt at få fastslået det andet skibsidenti
tet. Derfor har kommissionen været nødsaget til at vurdereårsagen til kollisionen aleneud
fra orlogskutterens rapporterede hændelsesforløb. Informationerneom modpartenhar væ
ret meget sparsomme, hvorfor dennes handlemåde må bero på et skøn.
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19. Det er kommissionens vurdering, at orlogskutteren efter passage af Kronløbet
kl. 0914 gik an på retvisende styretkurs0500 i 5 min.med en fan af 5-6knob. Herefter
styredes der retvisende kurs021° og farten øgedes til en sejlet fan af ca. 10knob.Med en
nordgåendestrøm på ca. 1,5knob kunne orlogskutteren derpå passerebøjenvedTårbæk
Rev kl. 0941, hvor kursenændredes til retvisende styretkurs 0000, ogca. kl. 0956 blev der
ændret til retvisendestyretkurs 352°. Samtidig observeredechefenmodpartenpå radaren
forude og lidt til bagbordfor orlogskutterens kurslinie i en afstandaf ca. 6 sømil.
Modpartengik da på en S-lig kurs (ca, 19(0) med en beholdenfart af ca. 13knob.

20. På baggrundaf det andet skibsrelativekurs bedømte chefen,at der ikkevar fare for
sammenstød, idet skibenevillepassere hinandenpå deres respektive bagbordsider. Mod
partens kurs og fan blevdog ikke bestemt,Dette finder kommissionen uheldigt, fordi che
fen hervedafskar sigfra at kunne fastslå, hvilke kurs- ogfartændringer modpartenforetog.

Dette resulterede i, at chefen ca, kl. 1004, da faren for sammenstød erkendtes,og af
standen var reduceret til ca, 2 sømil,ændredekursen 18" til styrbord

Denne kursændring villesandsynligvis have været tilstrækkelig til at undgåen kolli
sion forudsatat modpartenhavdeholdt kurs ogfafLDa modparten imidlertid fulgte ruten,
og dermed lå i et drej,medførteorlogskutterens kursændring i realiteten en forøget fare
for kollision.

Denne fare erkendtes,da afstandenvar mindskettil ca, 1 sømil, ogchefenændrede
som følge heraf ca. kl. 1009 kursen 25° til styrbord. Virkningen af denne manøvre var che
fen ikke i stand til at vurdere,fordi skibene var kommetpå klosholdaf hinanden, hvorfor
chefenvalgte at reducere farten ved at bakke.Dette kunne dogikkeforhindre, at kollisio
nen indtraf.

21. Kommissionen vurderer,at chefenfejlbedømte udviklingen af situationen, fordi
modpartenskurs ogfart ikkeblevberegnet,

Kursændringerne til styrbordfor at undgåfaren for sammenstød, udviste på det re
lative radarbillede, at skibenetilsyneladende villegå klar af hinanden.

Imidlertid medførtebeggeskibeskursændringer tilsammen, at skibenekom klos på
hinanden, og at kollisionen indtraf.
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22. Det er kommissionens vurdering, at chefenved orlogskutterens sejladsog manøvrer,
der førte frem til kollisionen, ikke i fornødent omfanghar efterlevetDe Internationale Sø
vejsreglersregel 7, 8 og 19samt Instruksfor Vagtchefen.

23. En medvirkendeårsag til kollisionen var orlogskutterens forlægningsfart.
Kommissionen finder således - sejladsens formål taget i betragtning - at det ikke var

forsvarligt at gå med en fart svarende til fremfuld kraft i den givne situationmed en sigt

barhed på under 50m.
Efter passageaf Kronløbet øgede chefengradvisfarten til frem fuld kraft svarende

til en sejlet fart af ca. 10 knob og en beholdenfart af 11-12 knob. Ifølgeoplysningsbogen er
orlogskutterens stoppedistanceved en fart på 11 knob ca, 90 m, ogstoppetiden ca, 30 sek.

24. Kommissionen vurderer, at orlogskutteren på intet tidspunktsejledemed sikker

fart.
Under de givneforhold med ringe sigtbarhed,radarens manglende automatiske

plotterfunktion og chefensmanglendeudnyttelseaf de elektroniskehjælpemidler - radar
og radio - samt broorganisationenmed kun en navigatør, har orlogskutterens fart været for
høj. Herved afskar chefensig fra muligheden af at få bedre tid til at bedømmesituationens

udvikling.

25. Ved at forlæggemed maksimum fart under de foreliggende forhold har orlogskune-

ren ikke taget behørigt hensyntil De-internationaleSøvejsreglers regel 6 og 19samt Mid
lertidig Instruks for Skibscbefen.

26. Kommissionen finder desuden,at chefen under de givnevejrforhold i højere grad,
end tilfældet var, burde haveovervejet, at forlægge til øvelsesområdet øst om Ven.

Imidlertid valgte chefenat forlægge til positionenved Ven ad den vestligedirekte
rute, til trods for at sejladsenøst om Ven kun var 4 sømillængere end den vestligerute.
Dette indebar, således som sejladsenvar tilrettelagt, at den sydgående og modgående trafik

vest om Ven, s1culle krydses.
Efter passagen af Kronløbet fastholdtchefen denne disposition med den begrundel

se, at den sydgåendetrafikintensitetvest om Ven var ringe,samt at der i løbet af formidda-
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gen var lovetsigtbedring.
I denne forbindelse finder kommissionen at chefen burdehavesat sigbedre ind i

sejlads- ogruteforholdene i Sundet.Det villei så fald ikke haveværet kommet somen
overraskelse, at et sydgående skibi det pågældende områdehøjstsandsynlig ville ligge i
drej for at følgeruten.

27. Efter kollisionen burde chefenhaveforsøgt at opnå radiokontakt medmodparten
for at orientere denne omuheldet samt udvekslet relevantedata i den forbindelse.

28. Kommissionen har konstateret, at chefenafgav det i regel34 angivne advarselssig-
nal somopmærksomhedssignal, hvilket ikkeer i overensstemmelse med regel36.

Ovennævnte forhold har dog ikkehaft indflydelse på uheldet.

29. Kommissionen må endvidere konstatere, at selvoplysninger omorlogskutterens sej-
lads ogbevægelser er sparsomme og mangelfulde.

Således har chefenunder sejladsen kun foretageten pladsbestemmelse og denne er
ukorrekt indført i kursbog ogskibsjourna1 eller ogsåfejlagtigt udsat i søkortet.

Desuden er fartændringer og tidspunkter herfor ikkenoteret i kursbogen. Dette vil
le især haveværet påtrængt, da loggen var ude af drift.Endvidere er en enkeltkursæn
dringikke indført i kursbogen, men udsat i søkortetdoguden klokkeslet.

Derudoverer der ikkeoptegnetomstændigheder af betydning til belysning af for
holdeneved kollisionen.

30. Kommissionen har bemærket,at chefenfor 2. Eskadre i sinpåtegning har anført. at
orlogskutteren ikke var i korrekt lukningstilstand. I den forbindelse har kommissionen kon
stateret, at der i skibsorganisationsbog for orlogskuttere af BARSØ-klassen ikkeer angivet
noget om lukningstilstande.

I skibsorganisationsbogen er der heller ikke angivet nogetombroorganisation.

31. Kommissionen finderdet påfaldende, at ingenom bord i orlogskutteren på noget
tidspunkthar hørt tågesignaler eller andreformer for lydsignaler fra modparten. Desuden
forekommer det usædvanligt, at det andet skib ikkehar bemærketkollisionen.
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KOMMISSIONENS KONKLUSION

32. Kommissionen må konkludere, at det ikkehar været muligtaf fastslå den egentlige
årsag til kollisionen og dermedansvarets placering, da modpartens handlemådefortsat er
ukendt.

Det bar dogværet muligt, at pege på en række forhold, der har været medvirkende
til at uheldet indtraf.

33. Kommisionen finder, at chefenfor orlogskutteren ved mangelfuld navigation, vedat
vælgeden vestlige rute til øvelsespladsen, vedat sejlemed maksimum fart ogved sine ma
nøvrer for at afværgefaren for sammenstød bar handletuansvarligt ogudvist dårligtsø
mandskab. Der blev herunder beller ikke taget fornødenthensyn til skibets ogbesætnin
gens sikkerbed.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER.

34. Kommissionen har bemærket, at der i skibsorganisationsbog for orlogskuttere af
BARSØ-klassen ikke er angivet nogetom lukningstilstande samtbroorganisation. Kommis
sionen skalforeslå, at det overvejes, hvorvidt der er behovfor en ajourføring af skibsorga
nisationsbogen.

SAGENS AFGØRELSE

Forsvarskommandoen havdefølgende bemærkninger til sagen:

"
Forsvarskommandoen (FKO) kantilslutte sigSHKvurdering. konklusion ogaf

sluttende bemærkninger. Chefen forSøværnets operative Kommando (CR/SOK)an
modes således omsomrettergangschefat afgøre sagen overfor impliceret personel
Samtidig kan rapporten fordeles efter eH/SOK bestemmelse.
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I denforbindelse skalFKOmeddele, jf. rapportenspkt; 12 vedrørende søforkla
ringen, derblevafholdtfor lukkede døre, at Sø-ogHåndelsretten vedskrivelse af19

FEB1993pd FKOforespørgsel har oplyst, Nat dørlukningen vedretsmødet den 22 april

1991, der blevbesluttet efteranmodning afKammeradvokaten, mel anses for bortfaldet,
idetdet endnu ikke erlykkedes at identificere modparten. "

N

Chefen for Søværnets operativeKommando har overfor skibschefen udtalt:

".....
1. Hoslagt tilstilles Søværnets Havarikommissions (SHK) rapport om nævnte
ulykke.

2 Jeg kan tiltræde SHKrapport. Omendingen entydig dr:fag til sammenstødet hor

kunnetfastlægges, fremgdr afdetforeliggende gnmdlag, at orlogskutterens sejlads ogdis
positionerrummede elementer, som muliggjorde, at kollisionen skele.

3. Sammenstødet medførte indtrykning aforlo8skutterens skibsside ogoverbygning i
bagbords sideogat masten knækkede: Søværnet erforeløbig pd[ørt en unødig udgiftpd

kr. 285.000,- til reparation, ogorlo8skutterens beredskDb varnedsat i perioden 19MAR

- 6MAJ 1991.

4. Medens jegsom kommissionen finder, at De ikke kan piMsesalene at bærean
svaret for sammenstødet, anserjeg, at en række afDeres skøn ogdispositioner varmed
virkmde dr:fager til, at det skete, ogat De iøvrigt pd flere områder ikke fyldestgørende ef
terlevede gældende bestemmelser.

a. Forsd vidt angdr Deresplanlægning ogudførelse afsejladsen finderjeg,

• at Degjorde etfejlskøn vedunderden herskende ringe sigtbarhed at vælge

sejladsruten vestom Ven, idetDeburde haveforudset muligheden afderved at

møde den i denne ruteovervejende sydg&nde trafik,
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- al Defejlbedømte modpartens bevægelser vedbl.a: tilsyneladende ikke al

relatere dem til forløbet afden normaltanvendte sydgdende rute vestom Ven,
ogal De ikkefyldestgørende efterlevede De internationale Søvejsregler, regel
syvogCHSBST460-6(A).

- al De i betragtning afforrtJJ1lel.s vigtighed ogde herskende forholds krav
ikkeforlagde med sikkerfart ogherved afskarDemfra muligheden for i tide
al bedømmesituationens udvikling, hvorved Deovertrddte De internationale

Søvejsregler, regel seks,otteog19,samt

- at De ikkeudviste tilstrækkeligt godtsømandsmæssigt overlæg ogikke
drog fornøden omsorg forskibets ogbesætningens sikkerhed, hvorved De ikke

fyldestgørende efterlevede KjSB.11-1943, § 29 samt CHSBST 460-6(A), pkt.

19og22.

b. Med hensyn til sagens ledsagende omstændighederharjeg ;øvrigt noteret,

- at Deres dolaunentation afsejladsen i skibets kursbog varmangelfuld,

• at De efterdetoplyste ikke søgte etableret radiokonJaIå med modparten,

hverlæn før eller eftersammenstødet, samt

- at De umiddelban før kollisionen afgav advarseJssigtUJl i medførafDe

intemationale Søvejsregler, regel 34, uagtet denne regel alene erberegnet

for skibei sigte afhinanden.

5. Idet Søværnets skibe erpdJogt generelt tilsyn med ogindberetningspligt om an

dres henholdsvis efterlevelse ogovertrædelse afregler i De internationale Søvejsregler,

betragter jegdet som skærpende omstændighed, MTsddanne overtrædelser begthaffI4
dens skibe:

6. Sammenfattende md jegfinde, al De som daværende chefogvagtchefi ortogs-
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kutteren, i forbindelse medflere fejlskøn, gennem mangelfuld navigation ogdkligt se

mandskab, ovenrædelse ogufyldestgørende efterlevelse afregler ogbestemmelser, ved
Deres dispositioner varmedvirkende ti1, at kollisionen skete. Pddennebaggnmd skal jeg
overfor Dem udtrykkealvorligste kritik af, at Devaretog Deres ansvar ogpligter som da
værende chef ogvagtchefi orlogskutteren mangelfuldt ogderved kompromitterede Deres

besætnings ogsldbs sikkerhed.

7. Om søforklaringen i sagen eroplyst, at dørlukningen vedretsmødet den 22APR
1991, derblevbesluttet efteranmodningfra kammeradvokaten; pr.19FEB1993anses
bortfaldet, idetdet endnu ikke erlykkedes at identificere modparten, hvilketmeddelestil

orientering. Sagens evt. erstamingsmæssige efterspil eriøvrigt ikke endeligt afklaretog
overvejes fortsat afbl:a. FKO.

8. Som rettergangschej'agter jegintetvidere at foretage i sagen.

"
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GRUNDSTØDNINGER
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PATRUWEFARTØJS (FLYVEFISKEN-kl.) GRUNDBERØRING I OMØ
SUND.

SITUATION

1. Under forlægning fra Flådestation Korsør til Bornholm 22 OKT 1991 havde patrul-
jefartøjet en grundberøringi Omø Sundpå positionen Ssoll'4N • llo1O'OE, ca. 125 m syd

for den grønne spidsbøje ved Omø NW-flak.

KOMMISSIONENS VURDERINGSGRUNDLAG

2 Kommissionens rapport er udarbejdet på grundlagaf rapport fra patruljefartøjet og
fremsendelsespåtegninger fra Søværnets operativeKommando samt chefenfor Fregat
eskadren.

RAPPORTERET HÆNDELSESFORLØB

3. Patruljefartøjet havdeplanlagt at afgå fra FlådestationKorsør22 OKT 1991kl. 1000

for at afløse et andet patruljefartøjpå patruljesejlads under operativkontrol af Bornholms
Marinedistrikt. 32 militærpersoner fra hæren var om bord med henblikpå overførsel til

Bornholm.

4. For at træne skibetsnavigationso:f6cer, besluttedesdet at gennemføreden indleden
de sejladssomen navigationsøvelse med høj fart under forlægning, til Omø Sund var passe
ret

5. Patruljefartøjet overgik kl. 1017til kombineret drift på 2 dieselmotorer og gasturbi-
ne, og fortsatte forlægningen mod Omø Sund med fart ca, 26knob.Beggetrimklapper i

stilling 300 (max). Der styredesindledningsvis ved autopilot
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6. Under forlægningen sydover drøftede chefenog navigationsofficeren, hvorledesden
forestående besejling af Omø Sundskullegennemføres. Chefenpåpegede herunder, at sej
ladsen ikke måtte gennemføres som et markant drej fra kurs 104° til 150" i skæringspunktet
for de to hvidefyrlinier i Omø Sund,men at skibet,for at undgåkraftige rorkommandoer
og af hensyntil eventuelmodgåendetrafik, skulleholdesigi den sydlige og vestligedel af

sejlløbetog foretageet blødt drej baseret på radarafstande til land støttet af optiske obser
vationer. Chefenindskærpede, at en sådan gennemførelse af sejladsenikkeville indebære
nogen risiko, forudsatat skibet ikke komsydfor den rette linie mellemde to grønne spids
bøjer ved Omø NW-flak (pos.55Dll'5N - llOlO'IE)og Omø Rev (pos.55°11'IN- UDlO'IE)
under passagenaf disse.

7. Vind og vejr m.m.

Vind:
Vejr:

Sø:
Strøm:
Sigtbarhed:
Amning:

WtN 10m/sek.
Overskyet.

2.
Østgående2 knob.
7.
For 2,8m
Agter 2,35 m
Dybgang centerpropelJer 3,5m.

8. Patru1jefartøjet var i normalt forlægningsberedskab (4.beredskabsgrad)med luk-
ningstilstand YANKEEetableret. Navigationsofficeren forestod som vagtchefslåbets navi
gation.

9. Udovervagtchefen befandt sigpå broen på grundstødningstidspunktet chefen, der
lige havde bevæget sig til den agterste del af broen for at besvare et spørgsmål fra en af de
ombordværendegæster,bestikstyrmanden, en marineoverkonstabel, rorgængeren, en ma
rineoverkonstabel ogudkiggen, en værnepligtig, samtpå agterkant af broen en del af de

ombordværendegæster. Teknikofficeren mødte på broen umiddelbart efter hændelsen, og
maskinregnskabsføreren opholdtsig i maskinapparatrummet på grundstødningstidspunktet.
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10. Skibetsnavigation var baseret på radarnavigationmed parallelindeks til faste fyr og
kendte punkter på land støttet af optiske observationer.TERMA navigationsradar blev an

vendt sammen med søkort nr. 143.

11. Patruljefartøjets bevægelseri perioden forud for grundstødningen er angivetpå en
skitse og vedlagt skibetshavarirapport.Skitsener udarbejdet på baggrundaf de anvendte
søkort samt oplysninger i patruljefartøjetskursbogog manøvrelog. Manøvreloggen frem
står som en automatisk udskrivning af SHIP CONTROL AND SURVEllLANæ SY
STEM (SCSS), hvor bl.a, den aktuelle k'UTS registreres med sekunders intervaller.

12. Forlægningen fra Korsør til det faste fyrved Agersø Flak forløb problemfrit.Et
stort sydgåendehandelsskib blev, henset til patruljefartøjets forestående bagbord drej mod
Omø Sund,passeret på patruljefartøjetsstyrbordside.

13. Som forberedelse til patruljefartøjetspassage af Omø Sund blevautopilot frakoblet
kl. 1031, og der blev overgået til styringved rorgænger.

14. I tidsrummet fra kl. 1031 til kl. 1033 foretog patruljefartøjet flere mindre kursæn-
dringer med henblik på at passere midt imellemrute T og det faste fyrved AgersøFlak på
kurs 1840 med parallelindeks til fyret på 0,20sømil om bagbord.Kl. 1034/log71,2passe
redes det faste fyr Agersø Flak som planlagtpå kurs 184° i en afstand af0,20sømilom bag
bord Passagetidspunkteter i kursbogenanført som 1035, hvilketer baseret på vagtchefens
personlige W". Netop somfyretvar tværs,beordrede vagtchefenroret BAGBORD 10for på
kurs 125° at bringe patruljefartøjet ned mod den planlagte kursliniepå kurs 1040 i fyrlinien
fra Helleholm Oc (3) WRG og med parallelindeks0,48sømilom bagbord til Næbbet på
Agersø SW-pynt. Umiddelbart efter at patruljefartøjet havde påbegyndtdrejet til bagbord,
beordrede vagtchefen LETTEm..5 for at stoppe drejet og derefter MIDTSKIBS og "RET
SÅ". Som det fremgår afmanøvreloggen,støttedes på kurs 110" i tidsrummetfra kl. 1034.20

til kl. 1035.00, hvor vagtchefen beordrede STYRBORD LIDT - SfØlTE 125°. Kl. 1035.20

var patruljefartøjet støt på kurs 125°. Den røde bøje ved AgersøFlak var da vel til bagbord

for kurslinien i afstand ca, 0,7sømil. (se fig. 4).
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15. Kl. 1036.30 befandt patruljefanøjet sigi det planlagteparallelindekspå 0,48 sømil
til Næbbet på AgersøSW-pynt, og vagtchefen iværksattederfor et bagbord drej med 5° ror
vinkel til kurs 104°. Farten var da ca, 2Sknob.Kl. 1036.40 var patruljefartøjet støt på kurs
104°. Chefen og vagtchefen konstaterede begge,at patruljefartøjet befandt sigen anelse syd
for det planlagte parallelindex til Næbbet på AgersøSW-pynt, men at den grønnespidsbøje
ved Omø NW-flak (pos.5soU'SN - llOlO'1E) befandt sigtil styrbordfor skibetskurslinie,
som den skulle. Chefen ogvagtchefenidentificerede i fællesskab den grønne spidsbøjeop
tisk.Af hensyntil en lille nordvestgåendefærge,sombefandt sig i afstand ca, 1,3sømilfra
patruljefartøjet og lidt øst for den grønne spidsbøje ved Omø NW-flak, blev det besluttet at
forblive lidt sydfor den planlagte kurslinieog dermedpassere tættere på bøjen.

16. Bestikstyrmanden har i kursbogen fejlagtigt noteret, at kursændringen til kurs 104°
fandt sted kl. 1039/10g 73,2. Hverken tidspunkteteller logvisningen kan imidlertidpasse,
idet manøvreloggen bekræfter, at patruljefartøjetvar støt på kurs 104° kl. 1036.40. Den fejl
agtigeoplysning i kursbogenvurderes at bero på, at bestikstyrmanden har glemt at notere
kursændringen,da denne blev effektueret, men har noteret oplysningen med ca, 2 minut
ters forsinkelse og med en til dette forkerte tidspunktsvarende aktuellogvisning.

Kort efter at patruljefartøjet var støt på kurs 104°, beordrede chefenvagtchefen til

at reducere farten af hensyn til den lille modgåendefærge.Vagtchefen iværksatteumiddel
bart denne ordre og reducerede farten til 16knob.

17. Efter at have konstateret, at ordren om fartreduktionenblev effektueret, og at den
grønne bøje fortsat befandt sig til styrbordfor skfbets kurslinie, begav chefensig til den ag
terste del afbroen for at besvare et spørgsmål fra en af de ombordværendegæster. Chefen
kunne fra sin placeringpå den agterste del af broen klart overvågepassagenaf den modgå
ende færge, som passeredes uden problemer i en afstand af ca. 400 m.

Chefen bemærkede derimod ikke, at vagtchefen kl. 1038 drejede styrbordtil kurs

1100 for at øge passageafstanden til færgen ogkunne fra sin placering ikke se den grønne
spidsbøje, som efter chefensoverbevisning fortsat befandt sig til styrbord for patruljefartø
jets kurslinie.
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18. Kursændringen til kurs 110" er ikkenoteret i kursbogen. men er dokumenteret i ma-
nevreloggen, som har registreret, at patruljefartøjet kl. 1038.05 har påbegyndt et styrbord
drej (aktuel kurs 107") og kl. 1038.15er støt på kurs 109".

Vagtchefen har efter hændelsenbekræftet, at den beordrede og aktueltstyrede kurs
var 110". Denne forskel skyldes, som tidligere anført,at kursændringer på under2 grader
ikke registreresi manøvreloggen.

19. Kl. 1040 konstateredes et svagt bumpi skibet, somumiddelbartvirkede, somompa
truljefartøjethavdepåsejletet mindrestykke drivtømmer.

Kursenvar da stadig110", og fartenvar nu reduceret til ca. 16knob.
Chefenløb omgåendetil forkantaf broen ogobserverede den grønnespidsbøje ved

Omø NW-flak uærligt tværsom bagbordi en afstandaf ca.100-150 m.

Det stod klart, at det observeredebumpmåtte hidrøre fra en let grundberøring med
centerpropeller, somved normalt trim stikkermindst ca. 1,1 m dybereendskibets køl Che
fen overtogomgåendekommandoen ogbeordredeskibetstoppet.

20. Kl. 1041/1og 73,4 bestemtes grundstødningspositionen ved hjælpafnavigationsrada-
ren at være 208Næbbet, AgersøSW-pynt, 0,65 sømil (pos.SSOl1'4N -l1010'OE).

21. Chefenbesluttede derpå at sejleskibetud i sejlløbetved at gå øst om den grønne
spidsbøje ved Omø NW.flak, og beordrede roret lagtbagbordhelt overog begge dieselmo
torer frem l (svarendetil ca, 2 knob) ogkort efter frem2 (svarendetil ca.4 knob)for at
opnå styrefart.

22. Maskinregnskabsføreren bekræftedepå forespørgsel fra chefen,at vibrationsniveau-
et var normalt,hvorpåfarten blev øget til ca.6 knob,og patruljefartøjetforlagde vestover
ud af OmøSund.

23. Kl. 1042meldte maskinregnskabsføreren fra maskinapparatrummet, at der var nød
lænsealarm i ammunitionslasten, men at der ikkevar andre lastvandsalarmer. Teknikoffi
ceren mente, at der givetvis var tale om en falsk alarm.idet netop denne alarm megethyp
pigt blev aktiveretved transmissioner på HF. Telegrafisten blevbeordret til at stoppe
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igangværende transmission på HF, og medens maskinregnskabsføreren organiserede en ge
nerel inspektion for indtrængendevand i skibet,kontrollerede teknikofficeren for en sik-.
kerheds skyldammunitionslasten. Kl. 1043 blev nødlænsea1armen i ammunitions1asten au
tomatisk normaliseret, ogkl. 1046 meldte teknikofficeren bekræftende, at der ikke var
vandindtrængningi skibet

24. Kl. 1100ankrede patruljefartøjetpå position55"11'2N -llOO7'9Efor at gennemføre
dykkerinspektionfor eventuelleopståede skader. Dykkerinspektionen bekræftede, at alle
tre blade på center propellervar beskadiget i tipperne. Der kunne ikke konstateres andre
materielskader.

25. På baggrund af skadensbegrænsede omfangbesluttedesdet at fortsætte sejladsen
som planlagt. Kl. 1220lettede patruljefartøjet og forlagdegennemOmø Sund og Grønsund
med benblik på at udføre patruljesejladsunder operativ kontrol af Bornholms Marinedi
strikt indtil 5 NOV 1991.

26. Det var chefensvurdering, at årsagen til hændelsenvar en navigationsfejl, idet vagt
chefen kl. 1038ændrede skibetskurs fra 104° til1100, hvorved patruljefartøjet passerede på
den forkerte side af den grønne spidsbøjeved Omø NW·flak ogberørte grunden på den
nordligste kant af pullensydherfor.

27. Vagtchefen har efter hændelsen bekræftet, at da hans opmærksomhed var koncen-
treret om den nordgående færge.mistede han kortvarigt optiskkontakt med den grønne
spidsbøjeved Omø NW-Oak. Kortefter observerede vagtchefen optisk den grønne spidsbø
je ved Omø Rev, som ban fejlagtigt antog for at være bøjen vedOmø NW-flak. Vagtchefen
foretog på baggrund af denne optiske observationkursændringen til kurs 1100, idet denne

kursville øge passageafstandentil færgen og stadig bevare den (forkerte) grønne spidsbøje
til styrbord for patruljefartøjetskurslinie.
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SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Håndbøger. bestemmelser m.v.

28. MIDLERTIDIG SKIBSORGANISATIONSBOG FOR FLYVEFISKEN-KlA5-

SEN.

§ 301. Generelt
l detefterfølgende oplistes bestemmelserforfredstidsvagtorganisationen i

enhederafFLYVEFISKEN-kJ.
Re[: a. CHS BST 206-1 : Vagttjeneste i søværnet underfredsberedskab.

b. Midlertidig bestemmelse for brotjeneste i FLYVEFISKEN.
e. CHS BST 460-6A : Instruks for Vagtchefm
d: CHS BST 460-7 : Instruksfor Vagra.s.ristent.

§ 310. Vagt/ormer.

Underfredsforhold anvendes følgende former forvagt:

- Søvagt, ndrslåbet erunder gang. Søvagt kan tillige etableres til ankerselleri
havnpd kortvarseL
Søvagt kan etableres i to beredskabs/ormer - normalt sej/adsberedskab (anven
des undermindre komplicerede forhold) ellerforstærket sej/adsberedskab (an
vendes efterchefens vurderingfxundernedsatsigtbarhed, i vanskeligt naviga
be1J farvand m.v.).

§ 320.a. Instruksfor vagrchef.

Ref: a. CHS BST460-6A: Instruksfor Vagtchefm

b. Midlertidig instruks for brotjeneste i FLYVEFISKEN-kJ.

Generelt.

Vagtchefen (VCH)forretter tjeneste i henholdtil "Instruks for Vagtchefen (CHS BST-
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460-6A)samt "Midlertidig instruks for brotjeneste i FLYVEFISKEN~
Under varetagelse afslåbetssikkerhed skol VCHsom chefens stedfortræderfølgede i
'Instruksfor Slåbschefen"givnebestemmelser.
Vagtchefen forestdr slåbets navigering ogmanøvrering undernormaltsejladsberedskab.

UnderforstærIæt sejladsberedskab forestdr handetteunderchefens tilsyn, ellerhanassi
sterer chefen, hvisdenneselvforestdr navigering ogmanøvrering.
Vagtchefen erforesat alt bropersonel; oghardesuden ansvaret for, atpersonellet udfø

rerpdlagteopgaver.

"

29. CHS BST 460.6(A) INS1RUKS FOR VAGTCHEFEN.

Slåbets navigering.

Generelt.
8. Under slåbets navigering, s6velundersejlads i taktisk formasion som alene, pd.

hvilerdetvagtchefen at benyttede navigationsmidler, derstw til hans r&lighed, i en sd
dan udstrækning, at han til enhvertidkenderslåbetspladsmedfornøden nøjagtighed og
eri stand til at lededets bevægelser med tilstrækkelig sikkerhed underhensyntil de

foreliggende farvands- ogvejrforhold.
9. Slåbets sejlads ledes i øvrigt i overensstemmelse med deforholdsregler ogsærlige

ordrer, som chefenmåtte udstedefor navigeringen, ogi overensstemmelse henned hol

dervagtchefen den opgivne kursogfart ellerfølger den afchefenangivne sejIrute ogfor
holdsordre for farten. Vagtdlefen må ikke pd egen hdndafvige fra defor navigeringen

givneordrer, med mindredet ernødvendigt for at undgdkollision eller en pludselig fare,

oghanskalda strakslademeldingheromtilgd chefen.

Pladsbestemmelse.

10. Under slåbets sejlads skolVag/chefen omhyggeligt førebestikket ogendvidere fo

retage ellerladeforetage de tilpladsbestemmelse nødvendige observationer ogberegnin

gertilstøttefor navigeringen. Jnærheden af landskal terrestriske pladsbestemmelser ved
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optiske hjælpemidlerfortrinsvis søges anvendt.

11. . Under sejlads overvanddybder, dertillader benyttelse afloddet, skalvagtchefen
holde dette gdende, nårdetkan tjene tilstøttefor navigeringen ogsfåbets sikkerhed, sd
ledes særligt ndrderstævnes mod landellergrundtvand, samthvorforholdene taler

derfor vedindsejling tileller udsejlingfra havneller red.

30. SOK BST 153-4BROTJENESTE I SØVÆRNETS SKIBE.

SEJLADSBEREDSKAB
4. Derskelnes mellem:

- Normalt sejladsbered.skab og

- forstærket sejladsbered.skab.

a. Normalt sejladsbered.skab anvendes under sejlads/orhold, hvorvagtchefens
uddannelse ogerfaringsniveau sætterham i standtil sikkert at forestd skibets
sejlads.

Forstærket sejladsberedskab anvendes undersejlads/orhold, hvordet skønnes
nødvendigt at træffe forholdsregler udoverde til normalt sejladsberedskab

hørende.

Som eksemplerp4 i hvilke tilfælde, forstærket sejladsberedskab kan etableres,
kan nævnes:
- Sejlads undernedsatsigtbarhed,
- sejlads i vanskeligt navigabelt farvand,
• sejlads i farvand med iskancemrationer,
• sejlads i særligt trafikerede omrcMer og

- sejlads i navigatorisk/manøvremæssigt komplicerede øvelsessituationer.
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31. Midlertidig bestemmelse for brotjeneste i FLYVEFlSKEN.
Midlertidig skibsorganisationsbog forFLYVEFISKEN~klassen pkt. 301refererer til

denne bestemmelse. Bestemmelsen er imidlertid forgæves eftersøgt ved såvel Fregate
skadrensom vedældsteofficer i FLYVEFISKEN~klassen. Det menes, at denhavdeeksi
steret, men ingenkunnepå nuværende tidspunkt findeden eller forklare, hvordenvar ble
vet af.

Påtegninger

32. Chefenfor Fregateskadren har i sin fremsendelsespåtegning anført:

H Jeg kan tilslutte migslåbschefens vurdering afdrsagen tilhændelsen. Determin opfat.
telse; atpatruljefartøjet berørte pullen ved OmøNW-f1ak somfølge afen alvorlig
navigationsfejl under iøvrigt ideelle vejr- ogbesejlingsforhold.
Pli trodsafen velplanlagt oggennemtænkt sejlads ernavigeringen blevet udført mangel.
fuldt ogmed utilstrækkelig omhu, idethverken radarparallelindekser eller deoptiske
navigationsmulighedersynes udn)1tet i minutterne umiddelbart før hændelsen. H

33. Chefenfor Søværnets operative Kommando bar i sin fremsendelsespåtegning
anført:

''Søværnets operative Kommando (SOK) erenig i Chefen for Fregateskodrens pli
tegning.

SOKhar desuden bemærket sig, atforlægningsrute samtfart ognavigationsmetode bl.a:
varvalgt for træning afpatruljefartøjets navigationsoffker, hvotfordetsynes mangel

fuldt, at en anden navigatør ikJæ varudstukket tilløbendeat føre fornødent tilsyn med
træningssejladsens sikre gennemførelse. H
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SKADEOPGØRELSE

Personskader

34. Ingen.

Materielskader

35. Alle tre blade på centerpropellerbeskadiget. Tippen slået af det ene blad (største
bredde ca. 10cm, største længde ca. 60cm),medens de to øvrige blade hverhar fået op til
ca. 1 cmdybebakker i tipperne.Ingenyderligere materielskader.

36. Efter oplysning fra Søværnets Materielkommando beløber de samledeomkostnin
ger til reparation af centerpropel, doksætning og diverse tillægsarbejder sig til kr. 70.000,-.

37. De beredskabsmæssige konsekvenser af grundstødningen var, at patruljefartøjet
max. fart var reduceret til ca. 18knob, da gasturbinen ikke kunnebenyttes fra 22 OKT og
indtil doksætningen 15NOV1991. Dokperiodens varighed var 2 døgn.

KOMMISSIONENS VURDERING

38. Det er kommissionens opfattelse, at besejling af Omø Sundunder de givne forhold
og med de anvendtefarter må ansessomen simpelnavigatorisk opgave. Når uheldet allige
vel indtraf, skyldes det menneskelige fejl

39. Kommissionen vurderer, at hverkenpersoneleller materiel blevudnyttetoptimalt i
den foreliggende situation. Det kan konstateres, at det var hensigten, at sejladsen skulleba
seres på radamavigation med parallelindeks suppleretmed optiskepejlinger til faste fyr og
kendte punkter i land Det kan imidlertid ogsåkonstateres, at patruljefartøjet kun i meget
kone perioder befandt sigi det planlagteindeks, samt at der ikke blevforetagetden tilsig
tede suppleringmed optiske pejlinger. Vagtchefen føne ikke bestik,hvilket var en væsent-
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ligårsag til, at der blev taget fejl af de grønnespidsbøjerved henholdsvis Omø NW-flak og

·Omø Rev.

40. Sejladsenvar planlagtsomen navigationsøvelse med høj fart for at træne skibets
navigationsofficer, og i stedet for at etablere "Forstærketsejladsberedskab" valgte chefen
selvat gennemgåden foreståendesejladsmed vagtchefen ogherunder især fremhævede
steder, hvor der skullevisesekstra agtpågivenhed. Kommissionen har ingenbemærkninger
til denne disposition, somliggerinden for rammerne af en almindelig chefvurdering. Kom
missionen finder det såledesogsånaturligt, at chefen- efter at han sammenmed vagtche
fen optisk havde lokaliseretde to grønnespidsbøjer, havdesikret sig, at den grønne spids
bøje ved Omø NW-flak lå på styrbordsideaf stævnen,oghavde beordret vagtchefentil at
reducere farten til 16knob af hensyntil en modgåendefærge - i de følgende minutter lod
vagtchefenfortsætte selstændigt.

At vagtchefeni sidsteøjeblikforetogmanøvrer,der forårsagede grundstødningen,
kan således efter kommissionens vurdering ikke lasteschefen.

41. Vagtchefens udførelse af tjenestensom vagtchefvar efter kommissionens vurdering
særdeles mangelfuld ogutilfredsstillende.

FLYVEFISKEN-klassen er velforsynet med navigationsinstrumenter, og det påhvi
ler vagtchefen, jf. pIet. 29 at benytte disseinstrumenter i en sådan udstrækning, at han til
enhver tid kender skibetspladsmed fornøden nøjagtighed og er i stand til at lede dets be
vægelsemed tilstrækkelig sikkerhedunder hensyntil de foreliggende farvands- ogvejrfor
hold. Kommissionen finder derfor, at vagtchefen skullehave organiseretden i FLYVEFl
SICEN-klassen kombineredebro- og operationsrumstjeneste på en sådan måde, at skibets
sikkerhed var opfyldt. I denne forbindelse finder kommissionen det uantageligt, at der i pe

rioden fra kl. 1015til 1040 kun blev registreret to observeredepladser i kursbogen, samt at
der ikke blev føn bestik.Sidstnævnte forholdbevirkede,at vagtchefen forvekslede de to

grønne spidsbøjerog drejede,før den grønne spidsbøje ved Omø NW-flak var passeret.

42. Som anføn i pIet. 30 er det op til chefensvurdering, hvorvidt en sejladssom den på-
gældende skal udføres under "Normaltsejladsberedskab" eller "Forstærketsejladsbered

skab",men under alle omstændigheder har chefen ansvaretfor, at sejladsenudføres på be-
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tryggende vis. I nærværendesituationburde chefenhavesikret sig,at vagtchefen havdeor
ganiseret navigationstjenesten forsvarligt, alternativtat der var etableret en sideløbende
kontrol. Det er kommissionens vurdering, at chefenburde haveobserveretdissemangelful
de forhold allerede under forlægningen fra Korsør til OmøSund,hvorhan i hele perioden
opholdt sigpå broen.

KONKLUSION

43. Efter kommissionens opfattelseskyldtes grundberøringen, at vagtchefen drejede før
en bøje var passeret. patruljefartøjetkomdervedpå den forkerte sideaf bøjen og berørte
grunden.

44. Det kan alvorligt bebrejdesvagtchefen, at han ikke udførte sin tjeneste i henhold til
givnebestemmelserog chefens ordrer. Endvidere, at han ikke udviste den fornødne omhu
ved udførelsenaf tjenesten.

45. Det kan bebrejdeschefen,at han ikkehavdesikret sig, at vagtcheftjenesten blevud-
ført på betryggendevis.

AFSLUTI'ENDE BEMÆRKNINGER

46. Kommissionen er af den opfattelse, at den automatisk udskrevne manøvrelog i

FLYVEFISKEN-klassen, kan være til stor hjælp,når hændelservedrørendesejladseller
uheld m.v, skal rekonstrueres, men at denne manglerdataudskrift fra loggen for at være
bedre egnet til rekonstruktion af sejlads. Kommissionen skalsåledesforanlediget anbefale,
at der iværksættesundersøgelser og eventuelt foranstaltninger med henblikpå, at logvis
ningenogsåbliver rekorderet sammenmed kursangivelseme i manøvreloggen.

47. Kommissionen har bemærket sigreferencen i Midlertidig Skibsorganisationsbog for
FLYVEFISKEN-klassen plet. 301.b., der refererer til Midlertidig bestemmelse for brotjene-
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ste i FLYVEFISKEN. Denne bestemmelse er forgæves eftersøgthos såvel Fregateskadren
som på skibene.Det må konstateres,at denne bestemmelse for nærværende ikkeforefin

des.
Kommissionen skal anbefale, at der snarest udfærdiges en ny,eller at der i stedet

for direkte refereres til SOKBST 153-4 BROTJENESTEI SØVÆRNETSSKIBE.

SAGENS AFGØRELSE

Forsvarskommandoen havde følgende bemærkninger til sagen:

"
1. Forsvarskommandoen (FKO) kan tilslutte sigSHK vurdering ogkonklusion.
Chefenfor Søværnets operative Kommandoanmodessdledes om som rettergangschef

at afgøre sagen overfor impliceretpersonei:

2 FKO harnoteret sig, at SHKharfremsatafsluttende bemærkninger i rapportens

pkt. 46 og47. Idet derhenvises hertil, anmodesSOK om at vurdere, hvorvidt dettegiver

anledning til yderligere foranstaltninger.

"

Chefen for SøværnetsoperativeKommando havde følgende bemærkningertil
sagen:

"
FKO har tillige udbedtsigSOKudtalelse til SHK afsluttende bemærkninger, jf.

rapportens pkt. 46og47.

a. rospørgsnuJJet om i den automatiske registrering afskibets manøvrerat

inkludere datauds/aift fra slåbets log (pkt. 46) kan jeg aleneanføre, at jeg
erenigi SHK anbefaling ogforesØr Chefen for Søværnets Matenelkom

mando Ol overveje de anbefalede foranstaltninger iværksat:
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b. Tilsvarende kan jegtilslutte migSHKopfattelse (pkt. 47)omkring be
stemmelser for brotjeneste i FLYVEFISKEN-klassen, ogChefenfor 2

Eskadre pdlægges at ladeforetage det i sagen videre fornødne.

"

Chefen for Søværnets operative Kommando har overfor skibschefen udtalt:

"
1. Hoslagt tilstilles SøvæmesHavarikommissions (SHK) rapport om ovennævnte

havari.

2 Jeg kan tilslutte mig SHJ(vurdering ogkonklusion ogmd, som kommissionen;

finde, at grwuiberørlngen skyldes utilstrækkelig omhu ogmangelfuld agtpdgivenhed ved
navigationens udførelse, hvilketmedførte, at en fejlagtig iværksat kursændring førtepa
tnJljefartøjet indpd lægtvand.

3. Grwulberørlngen medførte, at patruljefanøjets beredskJlb varnedsat i ca. 27

døgn, ogdenpdjørtesøværnet en unødig udgift pd ca. kr. 70.000.

4. Mensjegfindel; at hovedansvaret for uheldet ervagtchefens, erDe som skibs-
chef ikke uden andel deri. Idet jeghenviser til KJJJuJgørelse for Forsvaret B.1l-1943, spe

cieltdennes pia. 10,29og30, må jegsdJedes fi!uJe, at Deres tilsyn med vagtchefens tje

neste, herunder hansefterlevelse afsin instruksunder de aktuelleforhold, ikke varfyl

destgørende. Jeg harherved noteretmigogbetragter som en formildende omstændighed,
at De umiddelbart inden uheldettilsdnavigationen, ogat vagtchefen sidenpd egen

hånd oguden at underrette Dem afvegfra den udstuknekurs. Sagen harimidlertid tilli

geklarlagt, at vagtchefens tjeneste ;øvrigt omkring detpdgæTdende tidspunkt varman

gelfuld.

5. Jeg skal derfor overfor Dem som daværende chefforpatruljefanøjet pdta1e, at

De ikke i tilstrækkelig gradti1sd, at vagtchefen efterlevede sin instruks ogudviste fornø

den drvt1genhed ogagtpdgivenhed.
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6. [ særlig skrivelse til Deres daværende vagtchefharjegudtrykt alvorlig kritik af
hans tjeneste underde omhandlede omstændigheder.

7. Pd detforeliggende grundlag agterjegsom rettergangschefintet videre at foretage

i sagen.

"

Chefenfor Søværnets operativeKommando har overfor vagtchefen udtalt:

1. Som sagen foreligger oplyst, md jegfinde. at De som vagtchefbærer hovedansva-
retfor uheldet. Medhenvisning til instruks for vagtchejen (CHSBST 460-6(A)), herun
derspecieltdennespkt. ~ 8, 9, 10 og11, md jegsd/edes anse. at De ikke fyldestgørende
harefterlevet bestemmelserne deri, ligesom jegfinder, at Deres udførelse aftjenesten
som vagtchefpd detpdgældende tidspunkt varmangelfuld ogutilfredsstillende.

2. Jeg skal derfor overfor Dem som daværende vagtchef i patruljefartøjet alvorligt

ptJtale.

at De.selvom det udtrykkeligtpdhvilede Dem i henJwld til instruks for
vagtchefen pia: 8 ogIl, undlod i tilstrækkeligt omfangat organisere bru
genafskibersnavigationsmidler ogderved afskar Demfra, som det

varDempdJagt, til enhvertid at kendeslåbets plads medfornøden nøjag
tighed,

at De.selvom det udtrykkeligt pdhvilede Dem i henholdtil instruks for

vagtchefen pkt. lO, undlodat foranstalte føring afetfyldestgørende be

stik, hvilken undladelse utvivlsomt varmeåvirkende thag til, at Defor

vekslede to afmærkninger, samt

at De.selvom det udtrykkeligtpdhvilede Dem i henholdtil instruks for

vagtchejen pkt. 9,wu:llod at følge den afchefengodkendte kursog, da De
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pd egen htlndfandt detteslaidtpdkrævet, undlodat underrette chefen

derom.

Jegfinderdet tillige kritisabelt, at deri et tidsrum ]'d 25 minutterkun erdoku
menteretto observeredepladseri skibetskursbog ogat kursbogens førelse ;øvrigt .synes

behæftetmed unøjagtighed.

3. Sammenfattende skal jegudtrykkealvorlig kritik af, at De som daværende vagt-
chef i patruljefartøjet ikke varetogpattuIjefartøjets navigation med tilstrækkelig omhu,
herunder at De undlodat efterleve punkteri Deres instruks.

4. I særlig skrivelse til Deres daværende chefharjegp&alt,at hanstilsyn med De-

res tjeneste som vagtchefikke varfyldestgørende.

5. Som rettergangschefagter jegiøvrigtpd detforeliggende grundIag intet videre at

foretage.
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INSPEKTIONSKUTIERS (AGDLEK-kl.) GRUNDBERØRING I
SKOVFJORDEN, GRØNLAND.

SITUATIONEN

1. Under forlægning i Grønlandfra Grønnedal til Narssarssuaq 3 AUG 1991 berørte
inspektionskutterenca.Id 1000 et skær i Skovfjorden på position6l00S'2N - 45"29'4W, som
liggerca. 200m sydfor pynten Qaersuarssuk kitdleq. I grundberøringsøjeblikket var top
pen af skæret ca.O,S m underhavoverfladen.

KOMMISSIONENS VURDERINGSGRUNDLAG

2. Kommissionens rapport er udarbejdetpå grundlagaf rapport fra inspektionskutte-
ren og fremsendelsespåtegninger fra chefenfor GrønlandsKommando, chefenfor 1.
Eskadre og Søværnetsoperative Kommando.

RAPPORTERET HÆNDELSESFORLØB

3. Inspektionskutterenvar 3 AUG 1991 under forlægning fra Grønnedaltil Narssars-
suaq på en personeltransportopgave, idet Commanding OfficerWestemAtlanticArea,
commodoreJ. Bernard O'Reilly, CanadianNavy, ledsagetaf kommandørkaptajn Bjarne
Waldorfog frue. skullemedfly fra Narssarssuaq. Da inspektionskutteren var i tidsnød, blev
kursen sat til 035° tæt forbi Skovfjordens vestlige side med en planlagtpassageafstand af
QaersuarssukkitdIeqpå 0,2sømilog fart l2,S knob. I henholdtil praksisi inspektionskutte
ren under sejladspå Grønlandstyrederorgængerenselvstændigt klar af isskosseme ogfast
lagde ogsåselvden bedste rute gennemisen.



·78 -

Vind ogvejrm.m.:

Stille.
Skyfrit.
O.

AmDing:

Vind:
Vejr:
Sø:
Strøm:
Sigtbarhed:
Iskoncentration:

Ikkeobserveret.
Mere end 10sømil.
Under 1/10 i den vestlige del af Skovfjorden.
For 2,75 ID.

Agter3,40m.
Gnmdberøringstidspunktet var2 timerfør højestehøjvande.

4. Til navigationen anvendtes søkortnr. 1115, og sejladsen blevgennemført sombe-
stiksejlads ud fra observerede radarpladser med de kursafvigelser, den tilstedeværende is
massemåtte nødvendiggøre. Lukningstilstand YANKEE ognormalt sejladsberedskab var
etableret. Ekkoloddetvar ikkei drift.

5. Kl.0948pladsbestemte inspektionskutterens fungerende ebef, somogså var vagt-
chef, positionenved hjælpaf radar til at være 206° Nugårssuk 2,5sømil, ogder blev fortsat
på hovedkursen 035°. Efter dennepladsbestemmelse togvagtchefen ophold i styrbordside
af broen bagvedkortbordet,hvorhan talte med de ombordværende passagerer. Vagtche
fensudsyn var fra denne pladspå broen hæmmetaf maskinvagthavende, somhavde sat sig
i stolen foran kortbordet, ogaf udkiggen, somstod vedmaskinpulten. Meddet manglende
udsyn bemærkedevagtebefen ikke,at rorgængeren, styrede meget tæt ind til klippernepå
bagbordside for at komme klar af nogle isskosser. Vagtcbefen havdeoverladt til rorgænge
ren selvat styre fri af den tilstedeværende is,idet han var en edaren rorgænger, som havde
været tiIkommanderet inspektionskutteren siden majmåned 1987, og derforvar han godt
kendt med sejladsi Grønland. Sejladsen i Skovfjorden under de aktuelle vejr-og isforhold
var navigatorisk og ismanøvreringsmæssigt ukompliceret, oginspektionskutteren fulgteden
rute, sommeget ofte blevbesejletaf søværnets inspektionskuttere. (se fig. 5)
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6. Ca. kl. 1000mærkedes et kraftigtstød i inspektionskutteren, som næsten stoppede.
Det blev umiddelbart herefter konstateret, at inspektionskutteren havde ramt et skær. som
ganske tydeligtblev observeret agterude ca.0,5 m under havoverfladen. På den østligeside
af dette skær var der strandet en større isskosse, og det var denne isskosse. somrorgænge
ren netop styrede klar afved at dreje bagbordover.da inspektionskutterenmed 12.5 knobs
fart berørte skæret. Der blev straks slået stop. hvorefter rorgængerenblev beordret til at
styre mod et lille stykkesandstrand, som lå næsten ret for.

7. Teknikofficerenkom hurtigt op på broen og blev af chefen beordret til at inspicere
for indtrængende vand 5 minutter efter kunne teknikofficeren melde. at der ikke var synlig
vandindtrængen. Da der samtidigblev konstateret fuld kontrol over skrue og ror. blevdet
besluttet at fortsætte sejladsende sidste4 sømilind til Narssarssuaq.

8. Kl. 1010 kom der alarm for lastvand i officerskælderen, og en lænsningblev iværk-
sat. Vandstanden faldt herefter hurtigt.Der vistesigat være gasolie i lastvandet, og det

blev konstateret, at denne olie stammede fra en revne i skottet mellem officerskælderen og
styrbordgasolietank.Der blev derfor iværksat en pumpningaf gasolie fra styrbordgas
olietank til centertanken, som dog kun kunnerummeyderligere ca.2 kubikmeter.

9. Inspektionskutteren ankom til Narssarssuaq Id. 1031. og der blevstraks rekvireret

en tankvognfra lufthavnsadministrationen. Herudover blev inspektionskutterens dykker
beordret til dykningfor at inspicere skibsbunden. Der viste sigat være en del indtryknin
ger. men ingen synlige lækager. På et senere tidspunktblev det dog konstateret, at der var
en revne ind til styrbord brændolietank ogen revne ind til maskinrummet.

Revnen ind til styrbordbrændolietank3021 var årsagen til. at gasolienunder sej
ladsen varblevet presset ud i officerskælderen, hvorfra det så varblevet pumpet ud i fjor
den. Der har således været et gasolieudslip fra inspektionskutterenunder sejladsen til
Narssarssuaqpå ca.6 kubikmeter, og tilbage i tanken varder nu kun rent saltvand, hvorfor
lænsningen over i tankvognenblev opgivet.

Grønlands Kommandoblev underrettet om hændelsen via telefon, og inspektions
kutteren blev beordret til at forblive i Narssarssuaq for at afvente en anden inspektionskut
ters ankomst.
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10. I perioden 3 - 5 AUG 1991blevstyrbord brændolietan1c tømtfor vand, ogrevnen
ind til officerskælderen blevlukketmed cement. Revnen undermaskinrummet blev tætnet
ved hjælp af en lækmåne. Den anden iDspektionskutter ankomtil Narssarssuaq 6 AUG
1991, ogefter en midlertidig svejSDiDg af revnenind til maskiDnJmmet forlagde iDspekti.
onskuttereD, ledsagetaf den anden inspektionskutter. til GodthaabviaGrøDDeda1 for dok
sætning ved NuukSkibsværft. Inspektionskutteren blevdoksat9 AUa 1991 ogvar igen
fuldt operativ1 SEP 199L

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

11. I KFSB.11 - 1943 Midlertidig Instruks for Skibsehefen er følgende anført

•-
Ansvaret forSJåbet, forOpfyldåst afTogtet.s FormmogforTJenestens jomariigeUdf,·
relse i ovemu:stemmel.rem~ • givM Ordrtrog~ Instruktionm ogReglementers
lJydentkJKIflhvilø SItibschefen.

•-
12. læs BST46G-6 (A)INSl'RUKSFOR VAGTCHEFEN er følgende anført:

•-
Undø skibm~ s4veIun.der#}7atb i tDktisJæ formationer somalene, pdhviJer
tUtvt1flChefen al benytte dø naviBationsmidler, derstir iii hans~ i ensddan ud·
stræknin& al han iii enhvertidkDuJø s/dbet.sp1tlds~fornøden ",jQ#igM4 oger;
mmdiii al kde detsbevæge&t:r~ ti1strreIcke1ir~ untJer hDUyllliIdø fortlig·
gentkfarvands- ogvejrforhold.
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Undersejlads (NØ vanddybder, do ti1JDder benyttelseaflodUt, skalvagtchefen holde
ddte gdende, nITtkt kan tjenetil støttefor navigeringen ogsJåb«ssikkøIwJ.

•

FremscDde1sespltegniDger

13. Grønlands Kommando har i sinfremsendelsespltegaiDg amøn følgende:

•
FarvandsomrrJ4l:tomkring~. mdVIII'deres som helt ukompliceret
efter",nltzndsk m4kstok.
lnspeJaions1aJJtt:1DlS vø1g afdm m kystnÆre rute i dm lGtligt sUk øffforden p4 grund
afis, VUTdeta afG~KoI'lU1lllNJo som rekvQnJ ogjorsvatiig lIIIIkrtkgivnefor
hold.
Det erimi4løti4 ar,nlJInds Kommandos opfattelse, øl vagtdaefen ved vtz1B aftlenM

1UIt burde Iuzvefu18t sejllldsen med SÆI'Iig opm.trrlaomhed, ogbLa. ved hjælpafra·
dar (ptJrø1kliNleJa) ogvisudt Iuzve sikr« .sig konJilwerlig køul.sktzb til slåbets afvigelse

fra dm p1tln1orte lan1inie.
~ ertkt ar,n1tJnds KDmnuzndos opfattelse, øl udkig ogrorgænger burde 1aJnM
forventes øl Iuzve tlMl faren. n4rmonserpd grundstødningøtedeu afstondfrø kysten
(ca. 100m), og1tt.M vør.tkoet vagtchefen om,III skibetvør".. tætpdlDnd.
G~nkmds KomlfflllUlD gennempeved in.rpekIio1lSkJJJterens ankomst til a"nnedal
hændt!1.fesjorllbet rMddm fungermde chef. Deti inspektionsIaIttnIU rapport anførte
eri nøjeov~med tk lI11IiIIMlbart afgivMfotk/Drin8tr.
lnspektitm.skuttftIJ blevme1dtfuldt operøtiorrs/dlzT igen efterendt rqxJTatiDn pd
Godth4b vtJ!ljt 011200Z SEP1991•

•
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14. J sin fremsendelscspåtegniDg har 1. Eskadrc anførtfølgcnde:

..-
at drsogen til grundstødningen mdanses a1ene at van vogtchefens tilsitksættelse afsiM

pligter ogansvar vedmtl1l8lentk omhuip10nlægning ogudførelse afsejladsen samt
mfD18Imde flItPdIivenhed og}$asse1ighedmednavigationen, idet det afrapporten
fmng4r, at vogtchefen

-1uITpltmlDgt sejladsen unødvendig tætUIIIle lDnd,

- ikke luIT amendJ~pd rodtzr,
- luIT udvist 11UJII8Ien.de agtp4givenhed med navigationen optil enforudsigelig navigato-
riskkritiskpasstZge afet lIIJdmøiskslræ'.

Dette medførte, at navigatioMII afkutteren, med maJaimum fart ogtætUIIIle land,
rult var(1Vt:rItzdl til rDlfætrBeren, somiforsøg p4at omsej7e isskosser ikJæ holdl den

pllInklgte kun ogvedQøt:rsuansuJc låIdkq rømte et skÆr.
Rorger:ngerm Q1UtS uden skyld i grundstødningen
1inspeIaionskunemrs rappon erdetnævnt:"Som deterIIOnnalpraksis i lauteme,~
TOrgÆ1I8t!I't1I udt:n 1UI:I'mI!1'e CJtrh klarafi.sskossenrl! ogfinder den 1II!1MIeSte n.ttI!

gennem isDl ':

Deterp4forrspørgsel aflautemrs chefo~ at dDrnI!praksis kunfinder stedi 4bent
farvanJ! med tI1J8ivelse afhovtdkun ogsej7411sinstruktimrerfrø vogtchefen, oghvor
vtlBtchefen nøje~ ruzvigatioMn.

•

15. Søværnets operative Kommando hari sin påtegning følgende bemærkniDger:

•-
ÅnrltJm til~ ogdettlmMd forbundne havari anses jorwJe1llkkmde at
~ begrwuld i vtlBtchefms ti/.sUlesættelse afsin/!pligterogsitansvar vedpkzn/ægninø

ogw:If". afsej1tldsen, idet:
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- Sejladsen erpltznJogt ogudført unødvendigt tæt underland,
- vagtchefen~ horanvendt defor navigationen tilgængelige navigatorislæ systemerog
metoder (f.eks. parallåindekspI! rtlI1tJr).

• derhorvæm udvist~~med navigationm i et kendtfarvand,
hvorvogtchefens erfarinB bunk have1IWJført skærpet tilsyn,

- sejladsen horMIt vønl over1Ddt tiIrorrÆ1J8emr, der i etfonøgp4 at omsejle tk
umiddelbareproblemer (isskosser) ikke hor Iamnet IwIJkdm pltznJogte kurs.

Yagtchefen fmnføm- i sin rapport, at ·somdeternomuzlprøJais i kutterne, styrr:r

roIJÆ1f8ertn uden lIImJItft orrJerklorafisskDss~ ogjinIJodm nmrmesterute
gennem isen':. Dette lJI'IIlI1IøaI er~ i overensstemmelse m«l dm godkendJeprrzJais,
som 1aIII gælderp4 t!bent hav, hvilJa!I ikke bloterruzcaptabe1t, menop4 i modstrid
mtdgældende love ogbeømunelser, ogej he11ø opfylderSØlIæmæ krav dlgodJ.
nuznds1aIb.

•

Andreop1YslUDBer fra iDspektionskuttereDS rapport

16. Chefenhar i en afsluttende bemzrkDiDg i rapporten anført, at baD blevtiUtomman·
dem iDspektioDSkuueren 2 APR 1991 oghavde væretfungerende chef siden31UL 1991.
Han har ialt sejletrutenmellem GrøDDedal ogNarssarssuaq 11gange.

SKADEOPGØRElSE

Pel'SODSkader

17. 1Dgeu.

Materielskader

18. Efter dokDiDg i Godthaab blevfølgende skader kODSUleret
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a. IndaykDiDg af stæYIlpll22 an.
b. DefonneriDg af skinDek.l.
e, IndtJykning på16cm mellem spanterne40 og42op til en h'jde af 40 cm

over kølen.
d. DefonnerlDg afklæMjngmc1lem spanterne22og28fra 100cmoverk.len

til 150cmundersliDgrek.len.
Buler ogrevnei skot mellem styrbord gasoUetaDk ogofficerslcælderell.

e. IndtJykDingpåop til 12cmmellemspanterne23og27 i styrbord side.
f. Optrykning af skinnet.l mellem spanterne 10og 14samtrevne i klædning

tæt ved kølenmellemspanterne12og 14.

19. I henhold til Søværnets Materielkommando er udgifterne for skadernes udbedring
blevetopgjorttil kr. 432.310,-.

20. 1Dspetti0nslcutterenhar ikkeværet i stand til at udf.re 6skeriiDspektion og stations-
tjenestepåGrønland i perioden3 AVa 1991 • 1 SEP 1991.

KOMMISSIONENS VURDERING

21. Det er kommissionens vurderiDg, at en besejliDg afSkovfjordcn under de her rap-
porterede vind-, vejre, lys- ogisforhold er en ukompliceret Davigatorlsk opgave. O1efen
havdefor at vinde tid sat kursenmeget tæt på Skovfjordens vestlige klippekyst. som i sø
kortet har markeringermed enkelte"tørt-ved-Jawande- skær,oghan havdegivet rorgæn
geren tilladelse til at omsejle den tilstedeværende megetspredte is,blot hovedkursen på
mso blevholdt. Herefter havdechefenikkeovervAget navigationen med den krævedeom
hu.

Kommissionen wrderer denar, at chefen, der under sejladsen også varvagtchef, ik
ke levedeop til de iDstrulcser, som er gældende for vagtcheftjencstcn i Søværnet.



KOMMISSIONENS KONKLUSION

22. Årsagen til, at inspektioDSkutteren medhøjfart berøm et "tørt·ved-1avvande" skær i
Skovfjorden, var,at chefen satte kursen tæt op 1aDgs denvestlige sideaf SkOYfjorden syd
for Narssarssuaq og lod rorgænaeren selvstændigt manøvrere forbidentilstedeværende
meget spredte is.På grund af chefens manglende kontrol af navigationen kominspektions
kutteren endnutættere på kysten ogfikderforkursenret på skæreL

Kommissionen finder, at chefen på det alvorligste bør kritiseres forat haveudvist
manglende omhu i navigationen.

SAGENS AFGØRELSE

Forsvarskommandoen havdefølgende bemærkDinger 1il sagen:

FomIan1comnuInd«n kDn tilslutte silSHKvurrIøing og~ ChefenførSøvær
Ilds operativeKDmnuzndo tI1'I1I1Odes ll21edes omsom Trttt!tftl1f8SCM/ lit afgøre sagen
DVt!Tfør impliampmonå.

•

Chefen for Sevæmets operativeKo~do har overfor skibscbefen udtalt:

1. HosIDgt ti1sti1JG Søvtl!17U!Js Havlll'ikDmnUsskms (SHK) TØJ1POIf w:dtørr:nIk
nævnteIuzvari.

2. 0pJ jøg køn til.slutu m;,SlIKrapport ogjindø, lit~sket~fordi

inspektionslaltterm undøjor/4tgnin& tætpdSkovfjordmf VGtli&e kyst iforbiNhl.se1Md
onuejlin& afisfo1dronrsterblevbragt indpdet skæ;.
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Mt enunødig udgiftp4kr. 432.31~ - til repararion. Havariet inddJar tkruden, at insptk

tionslaJtterm ikke vartil rddighe.dforoperativ tjeneste i perioden 3.AUG -l SEP1991.

4. Selvom jeg ikkesernoget dbenJyst behov bagDeres valgafp10nlJJgt nae tætp4
kysten, finderjegikke belæg for øl kritiwe deL Under de da hmkmdeydreomstændig
Mder mdttesejlads øgsd ad t:leIw TUle anses ukompliceret, men fordre fornøden d1vd
genhedogp4passe1ighed, spede/J vedpas.rt18e afunne omrrJder, som vist i kortet.

S. Som SHKm4jeg imidlertid vurdoe, at dr:JoBen til, at gnmdberørlngen Iamne
.. var, al Deres~afinspektionskutterens sejladsp4 detp4gæ1dmde tidspunJa,
hvorDe selvbestred tjenesten somvøgtchef, varprægetafundladelw, lemfældigt ti1syn
oglnlllfIIende omhu.

alDe&inder sej1Ddsen t«I under/Qnd undlod at udføre1IIlVigationen. med

fOl'nlJdm omhu ogøkJauaIesse Ullder t11flIenIk1se afde til rUigh«l V«
muk nJNigationshjÆ1pmlidkr, og

at Deunde SIlI1f1n4 forhold, hvorafvi8elserfrø den udstu1aIe kun Iamne
Væn! kritiske forsIåbetJ sikkerhed, i realiteten hawktMIIadl inspeklions

kutterens sf!}1ads til~ og undlod at føre fornødent dNb8ent til
$)'II rMdhans laJnændringer og deres effektpd inspektionskutterens be

holdne kun.

7. Medhenvisning til instrukserfor chefen ogforvøgtchefen specWt disses II el, to

og29 henholdsvispkJ. seks, otteog10m4jegktmstaltre, atDealvorligt har tilsidestzt
ansvarogp1igtD; sompr. instruIaemepdhviltrDem.

8. Pd dennebfll!ll'llldskaljegtil Dem 10mtlavtemuk funIermderkffor inspek-
tionskutterm m«Iiklø enalvoriig misbilligWeforden3AUG 1991 unt/q se]1ads i
Sktwfjorden, under;,vrigtukDmpUarede forhold, ved undJade1.w, manglmde ti1syn og
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svigtenU omhugroft IIIhave tilsidesIlI Deres anstIørogpligtersom slåbscMfogvagt

cMf.

9. leg agtersom rettergangschefintet videre IIIfOltlDge i SOlDJ.
•



TEKNISKE HAVARISAGER
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UNDERVANDSBÅDS (NARHVALEN-kL) HAVARI PÅ
SIDERORSCYLINDER.

SmJATlON

1. Underneddykket sejlads medundervandsbåden, indtraf18AUG 1990 kl. 0300 ha-
vari på den hydrauliske cylinder for sidcroret.

KOMMISSIONENS VURDERINGSGRUNDUG

2. Kommissionens rapporter udarbejdet pågrundlagaf undervandsbldens rapport
med fremsendelsespltegniDger afUndervandsbMseskadren, samtudtalelser &aSøværnets
Materielkommando.

RAPPORTERET HÆNDELSESFORLØB

3. Underneddykket sejlads 18AUG1990 Id. 0300 konstaterede en oversergent under
rutinemæssigt maskincheck, at tre afdeotte gevindtappe til dæksletpå siderorscyliDderen
.varknækkede. Oversergenten tilkaldte tekDikofficeren, der derefterkonstaterede, at mø
trikken på en fjerde gevindtap sad løs ogkwme drejesmedfingrene. Der varqen olieud
sivning, ogsideroretfungerede normalt.

4. Teknikofficeren meldtehavariet til chefen, derstraksgavordre til. at der ikkemAtte
anvendes rorviDkler over15grader.

s. TeJcm1cof6c:eren sikrede dækslet medto stllskruetvinger, ogbeordredeinspektion af

siderorscyJinderen hverhalve time.
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6. PI grundaf havarietreturneredeundervandsb!den til FlAdestation København,
hvortil den ankomudenyderligere komplikationer 18AVG·lm kL1339.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

7. Ved total havari på siderorscylinderen misterundemmdsblden enhvermulighed for
sidestyring. Der er siledes hverken mulighed for normaJstyriDg eller~ ogunder
vandsbåden ml slæbes i haVD.

8. I følge Søværnets Materielkommando er havarietfodrsaget afen uensartettiJspæD
diDg af de otte geviDdtappe, kombineret med en for hArd tilspæDdiDg af nogle af tappeDe,

sUedesat disse er blevetoverbelastede og til sidster Jmælekede.

9. Søvæmets Materielkommando bar efterhavarietudskiftet geviDdtappeDe med
strækboltemed en væsentlig større brudstyrke ogmed større elasticitet end de oprindelige
geviDdtappe.

Det er samtidigt blevetindskærpet. at boltenesbllaydsspændes ogtiJspændes ens-
artet

SKADEOPGØRELSE

Personskade

10. Ingen.

MaterleJsJrade

11. Havariet har medførten kortvarig~ af beredskabet,samt udgifter til ud-
slåftDiDg af gevindtappeDe med strækbolte(pmoDbolte).
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KOMMISSIONENS VURDERING

12. Kommissionen finder, at havarieter forlrsagetaf dAr'ligt hlndværksmæssjgt arbej
de, idet nogle af de ottegeW1dtappe er blevetspændtfor hArd!, ogdenred er blevetover
belastede. Siderorsc:ylinderen er en megetvitalmaskindel, menselve tilspændingeD af
dackslet må betragtessomen rutinemæssig opgave, der ikkekræverdirektetilsyn af en til
synsførende. Såfremt der anvendes passende værktøj, børenhvermaskinarbejder kunDe
montereet sådantdæksel udenproblemer. KommissioDeJl vurderer, at havariet måbetrag
tes somhændeligt.

KOMMISSIONENS KONKLUSION

13. Kommissionen finder, at havariet er forArsaget afdArligt hlndvzrksmæssigt arbej-
de. Det kandog iJdce bebrejdes den tilsynsførende, at ban ikkespedelt baroverdget til
spændingen af dæksletpåsiderorscylinderen, da detteml betragtes somen simpel oglet
opgave. der iJdce kræverspec:ie1 overvIping. Havarietml betragtes sombændeligt.

AFSLU'l"mNDE BEMÆJtKNINGER

14.. Kommissionen finder, at de af Sevæmets Materielkommando foretagne tiltagvil
hindreen gentagelse afhavariet.

SAGENS AFGØRElSE

Qefen for Søvzmets operative Kommando baroverfor skibscbefen, tebikoffic:e
ren ogoverseJgenten enslydende udtalt:

•-
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3. Jeg erenig i Iømmissionms konklusion ogagterpd det foreliggende gnøu:I1tJ8
intetyderIigerrt1Ifo~ i SDgm

•
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INSPEKTIONSSKIBS (HVIDBJØRNEN.kJ.) HAVARI PÅ
IUIELPEMOTORERNE H OGF.

SITUATION

1. Efter kommandoskift fra B- til A-besætDiDg 2 APR 1991 i iDspelaioDsskibet iDdtraf
derhavari pi skibets hjælpemotor H, 9APR 1991 oghjzlpemotorF. 11 APR 1991.

2. I det efterfølgende er persoDe1 tilhørende iDspebioDSskibets A-besæUUDg markeret
med (A) efterDaVDe, fuDktioDSbetegnelser ogligDende, medeus B-be.caemingeus personel
er markeretmed(B).

KOMMISSIONENS VURDERINGSGRUNDUG

3. KommissioDeus rapport er udarbejdet pi gnmdIag af rapport fra iDspektionssJa"bet
ogfremsendelsesp!tegninger fra InspektiODSSbDseskadreD ogSøvæmets operative Ko.
manda samt iDspektioDsskibets DOW af 17APR 1991 vedrørende teknisk overlevering mel
lem skibetsB- og A-besætDiDg.

.
RAPPORTERET HÆNDELSESFORLØB

4. EfteriDspektioDSSb"bets afgang fra FlAdestatiOD FrederikshavD 4 APR1991 konsta-
teredes det.at smøreo1ietrykket på hjælpemotor H Il ca. 0.4 barunder de to øvrige bjælpe
motorerssmøreotietryk, meD dogoverdet tilladelige mhumnmstJyk pl2 bar.

Det twme endvidere observeres, at hjælpemotor H havde en ujævn JUlI.
De J2ZYDte forholddrøftedesmellem vedligcholdelsesofficereD (B),ogdriftsoffice

reD (B). der beggefor1saUe sombeuhol~ vedligcboldelsesofficer ogdriftsofficer i A·be
sætningeni overleveriDgsperioden.
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s. Kl. 1900 blevgenerator H udkoblet på grund af for store udMngi spænding ogfre-
kvens. Vedligeboldelsesofficeren (B) varpi dette tidspUDkt maskiDvagtbaveDde.

Der blevforetaget en undersøgelse af regulator. fyldninpamJ ogoliestand,hvoref
ter motorenblevgenstartet ogprøvekørt.

Kl.2000 indkobledes generatorH på nettet. udenat derobserveredes Doget unor
malt.menkl. 2350 mAtte generatoren på nykobles udpi grund af ustabil spænding og fre

kvens.Aggregatet blevberefter meldtikkedriftsklar.
På dette tidspunkt havde motoren kørt ca. 10timerefterat have flet ilagtny knast

aksel under iDspekticmsskibets dokning ved Århus Flydedok AIS. Denne DægniDg skete
ved F1IdestatiOD Frederikshavns Tekniske AfdeliDp foranstaltning. Afdelingen foretog li
geledes prøvekørsel i samarbejdemedtekDikofficeren (B). Motoren blevveddennelejlig
hed fundeti orden.

6. S APR1991 rekvirerede inspelaioussbbetved sigoal OS07SSZ APRen ny regulator.
der påmonteredes motoreD 6 APR 199L

Vedden efterfølgende prøvekørsel efter stift af regulatoren observeredes det. at
der trængte udstødsgas ud fra krumtaphuset.

PJektroofficeren (A) ogmaskinregnsJcabsføreren (A).foretog 7 APR 1991 yderlige
re prøvekørsel medregistrering af temperaturer ogkompressiODSUyk forat konstatere
eventuelle gasgennems1ag ved cylindrene. Der blevikkeobserveret noget unormalt. ogm0

toren prøvekørtes derefter med belastDiDg i tidsrummet fra kl. 1100 Ul ti. 17~ hvorefler
denblevmeldtklar.

8APR 1991 kJ. 0843 indkobledes generator H pi nettet ogforblev i driftindUl kl.
1525. bvorden udkobledes. ogmotorenstoppedes. Underdriften registreredes maGma1
tryk med henblikpi at finindstille brændstofpumpeme.

Dasen efter justeredes to brændstofpumper. ogsmøreoliefiltreoe blevudskiftet. KJ.
1425 startedesmotoren pAny. ogtrykogtemperaturer registreredes. Det viste sig.at smøre
olietrykket ikke var forbedret trods &1terskiftet. ogat der stadig varemDiDg fra krumtaphu
set. MotorenblevderforpA nystoppet ogmeldtikte driftsklar.

7. 10APR 1991. daiDspettionssJåbet befandtsig i Nordsøen. blevmotorenundersøgt'
for olie1ækaaer afmariDeoverkonstabe1 NoN. (A) ogmariDeoverkonstabel P.P.(A). Medsi-
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dedækslerne afmonteret blevder vedhjælpafmotorens vrikkepumpe sat tIyk på motorens
smøreoliesystem. ogder kunnenu konstateres en kraftig olielækage vedhovedleje nr.6.

Teknikofficeren (A). beordrede i den anledning overpandeme påhovedleje S og6

samtplejlstangslejet til cylinder S demonteret. Det konstateredes herved, at krumtapsøler
ne for hovedleje S og6 samtsølenfor plejlstangsleje Shavde været udsatforvarmløbning
og havdesværerivniD&er. Krumtappen på hjælpemotor H varsA1edes sværtbeskadiget, og
aggregatet varikke længere driftsklan.

8. 11APR 1991 kJ. 0220 skulle marineoverkoDStabeI T.T.(A) ogmarineoverkonst8bel
P.P. (A) efterfyJde hjælpemotor F med smøreolie fra tank SGzo.

Maskinvagthavende under ankervagten vardriftsofficeren (B).

Hjælpemotor F varden eneste hjælpemotor i drift ogindkoblet pånettet.
Denpltæ.Dkte cfterfyldDiDg indledtes ved,at marineoverkonstabel P.P. (A) gik til

maskinrum G for at ldargøre til fyldDiDgCll, medens marineoverkonstabe1 T.T.(A) klargjor
de i masJrinrum F vedhjælpemotoren.

Start og stop affyldningen skulleske i overensstemmelse med aftaltebaDkesigaaler.
Under pAfyldDiDgen konstateredes vedpejling. at oliestanden i motorenvarfalden

de, ogcn gentagen pejling viste ingenoliepi pejlcstokken, samtidig medat olietrykket
faldt til Obar.

MarineoverkoDStabel T.T. (A) forlod derpå maskinmm F for at tilkalde assistance,
og umiddelban efterstoppede hjælpemotor F af sigselv. hvilket medførte totaltstrømsvigt.

9. Kl. ca.0245, efterat skibcu strømforsyning varblevetretableretved stan af hjælpe
motor G og indkobling af generatorG. tiIbldtes teknikofficeren (A) ogen undersøgele af

hjælpemotorF bleviværksat. Det konstateredes hCfVed at motorenilcke kunne tømes.
Chefen(A),blevherefter orienteretomsituationen af teknikofficeren (A). idet ski

bet DU kun havde en driftsklar hjælpemotor.
Ennærmereundersøgelse af,hvorfor motorentømtes for smøreolie i stedetfor at

fyldes, viste, at marineoverkoDStableme havde betjentpumpeogventilerkorrekt, menat
motoren til smøreoliepumpen vedgemnomeringen pi værftethavdeflet vendtomløbsret
DiDgen, sA1edes at pumpen sugedeolie fra motorens bundkari stedet for ålfylde dette.

Monteringen af smøreoliepumpens motorvarblevetforetagetaf elektroofficeren
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(B).
En korrektelektrisk mODteriDg afmotorenændredeomløbsretniDgen, sA1~es at

pumpenpi DY fuDgerede efter hensigten.
Kontrolaf smøreolien i tank 5070 viste i øvrigt. at denneolievarsort, som tegnpi

at brugt smøreolie var blevettilføn taDlåndboldet.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

HAndbøger. reglementer og bestemmelser

10. FKO BSTSVN~2(C) JNSI'RUKS FORTEKNIKOmæREN:

•-
ANSVAR OGPUGTER

6. Han 1uIransvtnlfor øgflTtTtilsyn1Md:
•Driften afIld 1IJtIterie1, derbemandes øgbdjowafdivisUmenspmond, øg

1I1I1øhmuuløf~~afIroIik,

13. Han nwMrkøw.d~tnafsejl- øg~1IlMrøg skDlhmurdersøge
dJgodadbelwvdf()T~tØbejdet;~ øg~under
~ til mJlterWlds~ øgpmonåleå effektive udnyøtl.fe.

ANDRE11ENESTEPUGTER

16. HanforrznkditpafhoItJI~med tI1t til dMsioMIJ ~rade 1tUIIeriå
• VedkotrrnuINJDhejsningøg.~
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• efter længere dd.s henJægnjng saml
• efteromfattende eftenyn.
HanprøvertJekafmaterie11et:
• Efterudskiftning afstørre materielkomponenJet;
• efterstØlT! eftmyn eller reparation afhovetJdele Saml

• efterstørre arbejderpd systemer elleranlæg.
Resulttzterneafprøverne indføres i respektive joU11UlI8.

17. HanudI:ITbejikrforsitomrdde bidm& til røpporter samlførertilsyn medjoumoJ·
føring ogtUnJsk oplysninpnaJeriDk s4vel formateriel hømuJe un.do teknisk division
somfor materiåhøn:nd.e under andre divisioner.

21. Vedoverkveringskalhan overfor.sin afløser redegøre fordivisionens StQlUS,

s4vtlp4 materiellesom pdpmoneIk oguddannelsesmæssige ornrdåer.
•

11. FKOBSTSVN 460-3(B) INSlRUKS FOR MASKINVAGlHAVENDE:

•_..
ANSVAROGPUGTER

6. Han skalvedv.ovm~ sikre si&:
•At driftsforlwltJeM eri tlVtmWtemme1se medgivMordrer he1for,
• at det~ tnIlSIånøi er~on ogfunBerernormalt efterdriftsfor.
holdene (høunder kontrollere~ema visninger).

11. Han DVe1hoIdø instTuIat:r, bestmuneLrt:r, forskrifter med videre formatt:tW1ets
betjening.

Hansikru si& at vagtpersone1let erkmdt medog hIITfomkt defor11UIteriellets
betjeninggæ/deNk mningslinio.
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Han skalværefortrolig mtd deforholdsregler, ordrer ogmddinger. derskal
iværksættes i forbiNklsemed havarieT e/Jerfunktio1'U!Tin8SfejL

12. HantDrIIendøv~ efterdelsuddannelse ogwner saml ko1flTOllerer,
tit deudførerp4J0gtepligterogikhforitJder derespost udentl1ladels&

14. KonstJllerer Ium~dlefunbi0nerin8sfq1afbetydningfordrift,
si/ckøh«l el1ø berW1aIb, melderhtJn dl!tte til vogtchefen samt til telaUkofficerm. I
tilfÆlde, dø knttw:r øjeblikkelig indgriben, træffer Iumde~ forholdsregler
indenmelding afgives.

•-
12. SVN·MATERIELBESTBMMELSER:

1. AfmaterieIbestemmelse SMKnr,24990/001 fremglr, at efteJsyD pi hjælpe
motoreraf FRlOlS fabrikat, type 6185 ror i HVlDBJØRNEN·ldassen skalfore
tagessomfølger:

- Ventilsb"bniDg ogstempeleftersyD forhver9.000 driftstimer og
- HovedeftersyD for hver27.000 driftstimer.

2. Ved materielbestcmmelse SMKur,29990/001 er det fastsat, at SDløreolie-
prøver tB laboratorieanalyser skaludtages forhversao driftstimer på FRIOiS
hjælpemotorer i HVJDBJØRNEN-ldassen.

13. FOREBYGGENDE VEDUGEHOIDELSE FORHVIDBJØRNEN-KLASSEN:

1. Ifølgestandardeftersyn 11109001, side2,pkt.SXt, dieselmotor, 4 takts,
"FRICHS" skal smøreolieprøve udtages ogindsendes, ifølge SVN MAT BST
29990/001. .
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2. I henhold til standardeftersyn 111 09 001, side 3. plet. SXl. dieselmotor, 4

takts, "FRICHS" skal$tempeltrækning udføres i hCDhold til SVN MATBST

24990/001.

Yderligere oplySninger

14. Inspektionsskibets dokDiDg fandtsted fra 18til 26 MAR1991.

15. Hjælpemotor H havdepå tidspunktet for havariet køn 18087 timer. Ifølge oplysnin-
ger fra vedligeholdeJses., drifts. ogelektroofficereme (B) havde hjælpemotor H ikke flet
foretaget det foreskrevDe 18000 timerseftersyn.

Det fremgår endvidere, at sidste smøreolicanalysc varregistreret 22JUL1990. ogat
motorenhavdekøn 1767 timersiden.

16. HjælpemotorF havde køn 17339 timer. Der burdesiledes indenafsejling til Grøn-
land haveværet udføn 18000 timerseftersyn. Motoren havde sidendensidstregistrerede
smøreolieanalyse 9 SEP1990 køn 1760 timer.

17. Det am.res slutteligt i rapporten, at sAfremt disse forhold havdeværet bekendtved
overleveriDg/kommandoslåft, kunnestart af forskoleseJlads ikkeværeplbegyndt til den
fastsatte tid

Fremsende1sespåtep.inBer

18. I lDSpektionssb1Jseskadrens påtegniDg amøres, at eskadren finderdet uacceptabelt,
at hjælpemotor H har overskredet terminen for 18000 timerseftersyn. udenat der har fore
ligget en skriftlig dispensation fra Søværnets Materielkommando.

Eskadrenfinderdet ligeledes uheldigt, at den ene besætDiDg samleren komponent
og ikke afprøverdenne,ellerudtrykkeligt gøropmærksom pI, at afprøvniDg ikke bar fun..
detsted.

Endviderefindereskadren,at antalletaf lærlinge ombord bør reduceres, siledes at

den enkeltekODStabel kanopnåen størrerutineogselvstændighed.
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19. Søværnets operative Kommando bar i sinfremsende1sespAtegning erklæretsigenig
i InspektioDSskibseskadreDS bemærkninger, ogbar ved særlig skr. SOKnr,698.1- 1816/91
af 12JUN 1991 indskærpet overholdelse af driftstimebesteD1te eftersynsamt tilsyn med
større adskiUelsesarbejder.

SKADEOPGØRELSE

Personskader

20. Ingen.

Materie1skader

21. Følgende skaderer konstateretpi bjælpemotor H:
- Krumtapaksel ødelagt,

- bovedlejebærere deformeret,
- hovecUeje 5 og6 ødelagt, og
- plejlstaDgsleje 5 øde.

22. PI bjælpemotor F er toDstateret følgende stader:
- Krumtapabel ødelagt,
- bovedlejer ødelagt,

- plejlstaDgslejer ødelagt, og
- 2 stemplerødelagt.
De samlede udsifteri forbindelse medudbedriDg afhavarieter afSØværnets Mate·

rielkommando opgjorttil ca. kr.383.600,-.

Beredskab

23. EnpJanlagt iDspebiOD af chefen for s.væmets operative Kommando samt afsejliDa
pi togtmAtte udsættes 8 dage, ogdensejlende del af forskolen kwme ikke geDDemføres i
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tilstrækkeligtomfang.

KOMMISSIONENS VURDERING

24. Kommissionen vurderer,at havarietpå hjælpemotorH skyldes manglende smøring
forArsaget af oliesvigt eller oliensmanglende evne til fortsatat kunnesmøre.Endvidere
finderkommission~ at der skete en fejlagtig tolkDiDg af ogreaktionpå det lave olietJyk
og gasudslippet fra krumtaphuset.

Den manglende smøring bar bevirke~ at hovedleje nr, S og 6 samt plejlstaJJgsleje nr,
S løb varme med alvorlige rivDinger til følge.

25. For hjælpemotorFs vedkommende vurdererkommission~ at fejlmonteriDgen af

elektromotorenpå smøreoliepumpen er skyld i havarietpå denne hjælpemotor. Kommissi
onen finder endvider~ at de to mariDeoverkonstablerved efterfyldning af smøreoli~ burde
haveværet under tilsyn af en befa1jJ!gsmaD~ slledes at en mere hensigtSmæSSig procedure
for efterfyldDiDg af smøreolien var blevetgcnnemfen.

26. HjælpemotorerneH og F havdekørt henholdsvis 1767 og 1760timersidensidste re-
gistrerede smøreolieanaJyse. Da disse analyser skalforetages for hver500timersdrift, er
der slledes tale om, at aDa1yseme tre på hiDanden følgende gangeer sprungetover.Smøre
olienskvalitetmåderforformodes at haveværet særdelesMvlsom. Kommissionen vurde
rer, at de manglendesmøreolieanalyser skyldes sløseri.

27. Beggehjælpemotorerstodumiddelbart foran et 18.000 timerscftersyD. Kommissio
nen finder ikke. at dette forholdbar haft indflydelse på bavariem~ men kommissionen fin
der det derimod forkasteligt, at denne kendsgemiDg om eftersynetkomsomen overraskel
se for den tiltrzdende bcsætniDg.

28. Det er kommissionCDS opfattelse. at de enkelte besætningers overholdelse afdrifts-
timebestemte eftefSYllt smøreolieanaJyser m.m. er af afgørende betydniDg. sAfremt et sej
ladsmønstermedskiftende besætningerskalkunnegennemføres. Del sammegælder over-
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leveriDgen mellem de to besætninger.
I den aktuelle situation vurdererkommissionen, at det ikkealeneer en alvorlig for

seelse, at tekDikofficeren (B) ikke har ladetdriftstimebestemte cftersyn ogsmøreolieanaly
ser foretagc i forbindclse meddet forudglende togt, menkommissionen vurderer det som
yderligere alvorligt, nlr disse forhold forties over fordcn tiltrædende besztDiDg.

I denneforbindelse wrderer kommissionCD, at vedligeholdelsesofficeren (B) og
driftsofficeren (B) ogsA har et medansvar, især hvad angIrde manglende smørcolieanaly
ser.

29. Havariet på hjælpemotor F ml, somtidligere nævm, tilskrives eD fejlmontering af
smørcoliepumpens motor. Elektroofficeren(B) havde monteret pumpen, udenat en efter
følgende afprøVDiDg havde fundetsted.

30. Nlr hverken chefeller teknikofficer havde kendskab til demanglende driftstimebe
stemte eftersyn ellersm,reolieana1yser, ml dettetil envisgradskyldes manglende initiativ
oger i øvrigten overtrædelse af gældende bestemmelser. Kommissionen skalplpege den
pligtenhveransvarlig officer - det væresigskibschefeller telcDikofficer - har til vedoverta
gelseaf en CDhed, straks at sætte sig indi dennc enheds materielmæssige status.

Engennemgang afmaskinjoumalcnville have klarlagtfor te1aJikofliccren (A), at

enbedeD stod foranet togt medkun en operativ hjælpemotor, samtat smøreolieana1yser
ikke var foretaget.

Nar kommissionenvurderer, at ogsl chefen burdevære bedre orienterct, skyldes
det dels, at det for kommissionen er uforstle1igt, at chefen ikkesætter sigind i disse bered
skabsmæssige forhold hurtigst muligt, delsat chefen (A)havde værettilkommaDdcret si
den8 MAR1991, hvorfor der havde væretrigeligt tid til at gøresigbekendt medforholde
De.

KOMMISSIONENS KONKLUSION

31. Det er komnrissiODCDS opfattelse, at havariet pi hjælpemotor H skyldtes manglende
kontrolmed smøreolieDs tilstand.
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Havarietpi hjælpemotor F ml tilskrives en fejlmontering af smøreoliepumpens mo-

tor.

32. Kommissionen finder. at det alvorligt kan kritiseres teknikofficeren (B).at han dels
har undladtat udføre driftstimebestemte eftersyn ogsmøreolieana1yser, delshar fortietdis·

se forhold overfor dentiltrædende besætning.

33. SAvel teknikofliceren (A) somvedligeholdelsesofliceren (B).driftsofliceren (B) og
elektroofficeren (B)ml aBe kritiseres forikkeat haveudvist denfaglige dygtighed ogvilje,
somer en betiDgelse forudførelsen af det medderesstiIliDger forbundne ansvar.

34. Chefen(A) ogtetDikofficeren (A)ml alvorligt kritiseres for ikkeat haveført det
fornødne tilsynmed enhedens materic1mæssige beredskab· forsla'bscbcfens vedkommen·
de det overordnede tilsyD • og for teknikofficerens vedkommende det direkte amvarfor
teknikdivisioneD.

AFSLUITENDE BEMJERKNINGER

35. Kommissionen barbemærket, at Søværnets operative KolIIIIWIdo ved skr. 698.1 •
1816/91 af 12JUN1991 har indskæIpetoverholdelsen af driftstimebesteD1te eftersyn på
materiel, samt betydningen af tilsyn medstørreadskillelsesarbejder. Selvom uheldene efter
kommissionens opfattelse skyldes manglende smøriDg, som ikke umiddelbart kan henføres
til 18000 timerscftersyDcne, men derimod til maDglende kontrol fra skiftende besætningers
sidemed smøreoliens tilstand, er kommissionen enig i denudstedte indskærpelse. Dog bør
den suppleres meden indstæ:rpelse om, at dette ogsl plder clriftstimebestemte smøreolie·
aDI1yser samt at aBe disse tildragelser. sivel driftstimebestemte eftersyn ogstørreadskil
lelsesarbejder somdriftstimebestemte smøreolieana1yser • indføres i maskiDjoumaIen og
meddeles i overleveriDsen til den næste besætning.

36. Søværnets operative Kommando harendvidere henledtopmærksomheden på, at

overskridelse af fastlagte eftersyn krævergodkendelse af SøvzmetsMaterielkommando.
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Efter kommissionens opfattelse bør det ligeledes indskærpes, at en s!daD godkendelse skal
indføres i maskinjoumalen - også selvom denneevt. kun er givet mundtligt.

SAGENS AFGØRELSE

Forsvarskommandoen havdefølgende bemærkDiDger til sagen:

•--
F~ Iazn tilslutte lig SHKvunItring, ktnrIdusion ogaft1IIttende
~ CMfenfør~ operatWe Komnuzn.do tI1f1IIotks s4kdesomsom
røterganp:hefIlt af8're S08eII overfordetimplit:DedtpersoneL

Chefenfor Søvzmets operative )Commando havde følgende bemærkDiDger til sa
gen:

•-
l. A~frør84r afefterf'~skrive1Rr hvorhos btmÆrlca, Ilt dertI1eN er
gjonp4tøk overforslåbschefen og. to implit:Dedt tånikDfJi.cerrr S. omSQBeIl sy
nD al rII11Ime gnøuJlDgfør Ilt ktiIisere op! andet iIrvolvenrpenonel, erderikJæfundeJ
llII1edning døti1, iMltk tilsIcmme erVIII'IlInt luMdansvatliBt fortk ktitisDbkforlao1Jl.

2. Medden givne llII1edningpdlqes i#vri8t CMfen for 1. eskDdre Ilt v"," særlig
opmætlaompi! tk i efterf,~ skrivelserpkL411ÆV111eforIw1d ogIlt træffe. dmzf
~tilsyns-og~~~

3; ~HtlWI1ikDmmi.ssi (SHK) MT ønbtfald, Ilt Søv«mets operøtive
KomnuzndtJind.sIaltIper~ afeft~af~om~

stemte~ogaftlo/cummtadon høforiskibenes mtUkinjDllJ"Nl1ø. Dm
M indsIa1t:rpe1se ersIa!t som ,qtJ'ftI.vt4plet. " og5 ogertiI&Iet ø&duIdm:.

4. VedSOKskr. 698.1-1816/91 af12/UL 1991 ind.sIaltIper~ operative
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Kommando (SOK) betydningen af, at tilsynetmedstørre ødskillelsesarbejde og driftti
mebestemte eftersyn tMI'ho1d4

s. Eftertznbe/alingfrø Søvæmæ HtlIIarikommission skalSOKsupplere med~
tks at indslaI!tpe betytlnbtgen øf, atsmøreo1iepTfNer udtagesaftlriftmDsJdneie til tk i
mat~ anførte terminer. Untflade1.u hørzf1aJnp4f,reSØVÆIIU!t store
udgifter.

1i4rpunkletfor 'III1Jagnbrg afprrJIIe1'M medmrgivelse afdrijttimettIl SQmI~

smw multater~ i mDSkinjoumtJlm.
•

Oden for Søvzmeuoperative Kommando barom forsbDscbefen udtalt:

•-
1. Hosløttt tilsti1la røpportfrø~HlIVtlTikommiøiDn (SlIK) om øve7UIÆV1I-

te havariø, døsketehenholdsvis 09 (hjælpemotor H) og lI.APR 1991 (hjælpemotor
F).

2. Forsvan1rDmnuJndoen (FKOJ har1Mltk1Iat 1curtM tilslutte siB SlIKvunJering
og/amJdu.sion ogøgler ikJæ at 1Dtk .so,mydøIigere undersøgeafmtlrineaudit,ren.

3. Op! jeglam tiJtrre4e SlIK t1U1dBing oglam1dusion ogm4 som SlIK,pd detf0-
religgendegrun4/qBjinIk, at den dirdte dr.tag tilluwarieme var

- for hjælpemotorH~ smørlnIforrJntzget afoliavfBt.olims PIJQ1I8

1eNk~ med 1Mlkmde ikh bkvføn ~rigkontro, SQmI fej1Jl&ti8
. tolkninB afogrt.DktiDn pd l/lI1t o1idry1c oggmuds1ipfra kTumJaphust!I $IlIIII

- forhjælpemotorF fej7mmrterirf& afsmøreoIiqnlmpens motor.

4. Som SlIKfin4øif:l, atden~ at".hjælpemotorerstod umiddå-
banforan 1&000timtn eftersyn. ikJæ nødvtn4igvis harhaft itJdfIytklsepd h.rzvarimw
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opst,)en, men jegfiNJer somIømmissionen

-Ilt tid i lI1mintk1ighe.d erafafrøretllkbetydningforgennemførme afsejlads

med skifttnJk~Øl. enlælJe~overhoItW dri.ftstimebe
stemJe eftmyn, StnØmJUetznD1:yser mm., ogal deud/øta~ ovW
vm",W!d~ samt

- al tid i~pIhviløden ti1trædentk kfÆtning udmforsinkeJse Øl skil
Ile sigfy/MslrøreJUle kendskDb tilskibets~ tilstand ogstatus.

S. H~pif.~ til UIIfIdig og~udgift])dca. kr. 383.600,~, Md-
StIlle~ berdskDb;Øl~ogf~ skibets indsÆttelse tilløs~

Ilingaff~ opgaver;otte.

6. Pd tJenn,ebøøgtund ml!jegjinJk, alDe ikkefy~ harvtJrtttlB'et Dem
an.svtlTsomskibschef, jf. mitIkrtidi8 instruJa forsldbstkftn, sp«:ielt dDrnG II l og4S.

7. Je,s1aIlder[tl1OIft~t1IItrforDem lIdtryJdæ ll1votIiB kritikøf, al De
10mdav~cheffor~wd~ afskibel undlod ufOTttNel al

gøreDem beIcendt med tkts materieJmcfige.=tIa, høundIr Ilt to afskibets hjæ1pemo
torerstod umiddelbtJrt fotanst~ tItiftsti1Mbestemle efttnyn, oglJlDe tkrved aft1a1r
Demfrø i tidt! alltMk tnJe/fe bfomødMf~ OmendII1JIJ1Dtk1stll vunlea
ikke IJlIuzve haftdiI'ekte bt:tydningfor Iuzvørimta opst4en, lIn.ftrjegsom~
~ Ilt lIåbetstodforøntII~med rdIItiv intmsiv tIktiviIeJ og
pdfø1genJJe ind.sats i Nordatlanltn, Irvorjtg betnrBtertkt afl'ÆfDItlig op! sikkø#u!d.s
lftÆUig betydning, Øl~ eri bedst muligstlIIII1, hmIndøal to~afs1d~
betstotlIk hjæ/pemotorklzpadeJ ikke lIII1IlidJBt stirforøn .treeftmyn.

8. SlIKIuzrfuntJet boggrundforop!al /aidsere Dem~officø,
driftsoJfict:r og~- ølle~ skibets B-kfÆtning - for ikkealluzve ud
virtdm for derastillinFknevtlkfaRe tI:ygtigIwl ogvilje. Je,erikkeumW;dDure
kritik, men mener, al tkt først ogfmnmestp4Jrvi/e1k.~ teJadkofJiar Ilt
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tilsikre, at Iuzns undergivne i teknikdivisionen blev bibrtl8t denfornødne tIMIarsbevidst·
hed, ogat arbejdet med slåbets maslånerioblevudførtp4 et kvalitetsmæssigt forsvarligt
niveau, samt DI et effektivt tilsynfrø tekniko/fice1vrs silJe burde ogkunne havellintWt

dIerafbødet1ønsekvenserM afhans~1fUI1IIeIfuJ.tk indstJts. Jeg haT detfor
valgt alaftt4frø DI udtJykke speciel kritikOlIerfor hverenkelt afde involveÆde ofjiceru.

9. 1sæliBe skrivelser til de to involverede ttkniJøfficerer haT jegkritiseret deres va
mogel.se afdertstilsynstznsvarp4detpbp!ldendeomr4de.

•

Chefenfor Søvæmets operative Kommando haroverforteknikoffic:cren (B) udtalt
sigi samme vendingersom til chefen,ogberudoveranført:

•-
l. PI.detw baBgrun4 ml.jegjinde,DIDesom dIlvæmule~ i inspekti
onssIdbet ikke~ haT eftetIevet Døes instruIa, FKOBST460-2(C), speddI

detrna pia. 4 13,14 17og21.

2. Jeg skø1 døforsom~OVft'forDem u.dJTyIdæ~ kritikaf, til

Deundlodal ladefoma8tf~ ~emte eftersyn ogsmøTeDlieana1ystr

;forb~ meds/åb$ togtfONIl forhav~ opstAm. OmendundJadels~ \lUl\'

detef ikh DIVaft dirtktt anI«IninB dl havlltiøne, lIIUtT jeg detsom t!!l særligt skæpen

deomst~ DIDe, efterdt:top~ fortav demfor den tillrætJmde btsætning.
Endviderefinder jegøl m4tukritUete Demfor, DIDeundlodalsikreDem, DI

hjÆ1pt:motorF efterudskiftning afmotor dl~ blevforsvarli8t afprøvet
med tiJfreds.rtillm røuIIJzt.

3. SlIKharfulukt bll8fFU1lllforopI. øl IaitisøeDt!ta~
drijtJuffi«rogtkkttrx1fJi«rfor ikIæal have udvist denfor dIJIts sd11interknJtvede fogli
Bt dygtigM.d ogvilje. Jeg erUk UDdr ;detw kridk, men mmer, øl detj,=ogfrem
møpI.hvikdeDemsom tekniktJfli«røl tilsikre, ølDera undergivne ; ttladlalivi.rion

blevbibragt den[omItlne ønsvanbevi4sthed, DIarbejdet medslåbtu7fI4f1cineri6blev
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ud/,npd ti kvtzIitetsmæssigt forsvarligt niveau, samt al ti ef/eIaivt tilsynfra Deresside
burrkoglaInne 111M hindreteIløafbødetkon.sekven.smI4 afDeres~man
gelfulde ind.uIu. Jeg hIlrdøj'orvalgt al afstdfrø al udtrykke speciellaitikoverfor Iwer

enkelt involvtm afDeres offiarer.

4. Som rttJtlBøngschefQ#eTjegpd detfortfitgende grund1tIg inttl yderligere alfore-
tDBeisogm.

•

0Jefen for Søvæmets operative Kommando haroverfortebillcofficeren (A) udtalt

sigi samme vendiDger somtil ebefeo, ogherudover amen:

•-
l. PI tleIIMlJøønmd ml jegjiNk, tilDesom dtzvæmuJe teknikDfftcer i inspekti
on.økibtt ikIæfy1lJøtg,muIe IuzrefterkvdDeres~ FKOBST460-2(C), sp«X/I

demu!sph 6og13.

2. JegWI1døfor 10m rttttIBtl1fFIrefoverforDem udltyIdæ /aidk af, til Deved

tMItJlIdse afJkibttsteknDaJMsion UNlJodufon~ al"re Dem udtøl7f1llDl/k btJctndt
mallkibtts~ sttIIuS, høundøal to tJ/JkibttshjÆ1pt!motorer stodumi/l
tk/btllt f(/l'Ø1ll11tre~ eftmyn, ogIII~ smItt01ietznDJystrikM
vtlTfrntøtJtt ;periodm f_rDera tiltTædelse.1')ewed aftkørDeDemfra ; tidet111DIkIo
rettllede/~~ Ommdund/add.rm~ ikJæ tllluzvehaftdi
rektebetydninglørhav~ opstlm, Ø1JSØ'jegsom s1aI:rpenIk~ at ski
bet stod/orøn Dl forskDlqeriode med reI/ltiv intDUitl økIiviltt ogp4f,f&Duk indsIItS i
NonlDt1IznJm, hvorjegbetrøgterdttafvæsentligop!~bttydnbqf, at

mJItøielkt " i bedstmuligstI1nd, hetundøal to trediøkk øfsIdbtts totflk hjÆ1pemo
t«Iazpødtlt iIdæ MlI1IIidigt stirlortlII SI'tre eftenyn.

3. Som rttJtIJfI1IFheItl#tr jegpddet/ore/iggeMgtIIlIIlJt;w inut~ til fOte-

.i.qm.
•
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ANDRE UHELD
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HAVARI PÅ SKOLEBÅD (SD.kI.) UNDER BEDDINGSÆTNING VED
FI1DESTATION.

SITUATION

1. Under beddiDgsætDingpi enflldeswion 8 NOV1990 blev skoleblden, daden faldt
ned på kajgaden, totaJskadeL

KOMMISSIONENS VURDERINGSGRUNDlAG

2. Kommissionens rapport er udarbejdet på grundlag af FlAdestationens rapport
medfremsende1sespltegoing fra Søvæmeu MaterielkommaDdo.

Endvidere er der indhentetsupplerende oplysniDger fra Søværnets Materielkom
mando,Arbejdstilsynet Ol Dansk Teknologisk InstituL

RAPPOR'IERET HÆNDELSESFORLØB

3. 8 NOV1990 skulle Skoleb4den ilandtages ogbeddiDgsættes ved flådestationen.
Skolebldensblle løftes fra V&Ddet Dl bedding af enmobiIJa'aD.løfteevne 120 tons,

lejet hos firma VA.

4. For at geunemføre selveløftet af stolebMen blev DedenDævnte materiel aDVendt:
Blndstropper 8 tons ligetræk,indk.bt af en værkmester fra SØværnets Materiel

kommando ogen bptajDl'jtDaDt fra flådestationen i 1984/85 ved firmaFlt Blndst:ropper
Deamvendes 4-S page pr. Ir ogopbevares vedf14destatioDens prageafdeling i frostfri ga
rage.Båndstroppeme eftases Irligt vedfIldeswioDen. Sidste visuelle efteøyn blevf0reta

get JAN 1990. Blndstroppemes sikkerhedsfaktorvarangivettil 6:1.
TIlselveløftetaf skoleb1den blev benyttet2 stk. af OVeDDæYJ1te stropperi U-part,

hvilketgiverenarbejdsbclastDiDg pi hver strop pl16 tons, ialt 32tons.
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Det anvendteløftdg med kædertilhøne firma VA

5. To skoleblde blev8 NOV1990 forhaletfra Vestkajen til Østkajenpi FJAdcsta-
Donen, hvor de blevtømtforvandog,asolie. Master, antenner,anlcre ogkæderblevaf

monteret,hvorefterskolebldenes ,ennelDSDitlise vælt var27-28 lODS.

Inden beddiDgsætniDg af skolebldenbleven bevogtDingsbåd (vægt 9,5toDS) søsa~
idet dette fanøj stodpi bedding. Denne søsætning forløbtilfredsstillende.

Herefter blevder monteretstropper pi stolebåden af2 svømmedykkere efter anvis
niDg afen overmebniker.

Vindogvejrm.m.

Vmd:

Vejr:
Sø:
Vandstand:

Vmdstille.
KlarsigL
Rolig.
Normal.

6. I forbindelse medbedcfiD&sætniag af skolebåden benyttedes en120 tODS mobilkran
med kraDfører fra firma VAlCraDfirmaet leverede løftdg ogkæder ogbenyttede flldesta
Donens stropper,da firmaet ikke havde stropper, der varlangeDOk.

Skoleblden blevløftetfri afvande~ hvorefter stropper og1&m.m. blevkontrollere~
og alt blevfundet i ordenaf den tekniske rldgiver,anhuggeren ogoperationslederen. Bl
den blevløftet op til en højdeaf 3,30 m svarende til ca. 20cmover bygDiDg 45.Dette løft
forløbnormalt,og løftelg samtskolebAd varvandretogi ro.I den sfwe situation blevsko
lebAdens vægt aflæst til rr,s loDSpi mobilkranens belastniDgsvægL

Under svingujng af knDen medstoleblden lød der knagende lydefra bid eller løf
tegrej,men alt var i stabilligevægt oguden lYingDiDger. Dette blevbekræftet af, at der ilt
ke var1I'æk eller bevægelse i styrelineme.

Umiddelban herefterlød der et skarpt smældfrabagbord forreste strop eller fra

løftelge~ og blden faldt nedpi stam1eD, der boredesigned i kajeD.
Derefter skete der et brudpi styrbord agterste strop, hvorved aitersfavnen i faldetstrejfe
debygning 45 oglandede ovenpi enaffaldscontainer og2 cykler. Samtidig adslåltes løf-
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te1gcthelt ogfaldtned overbådenogbygDingen. Et stykke af Aget blevslynget overbyg
DiDgen ogramte en dykkerbus.

PersoDe11et vedstyreliDeme var ea, 8 m fra båden,ogøvrige implicerede i bedding
sætDiDgen varplaceretudenfor kraDeus arbejdsomrAdc, dauheldetskete,ogdervar derfor
iDgen persoDSkader.

7. Uheldetblevmeddelt til Søværnets Materielkommaudo, ogder blevaftaltbesigti-
gelse. Ligeledes tilbldtes ArbejdstilsyDct, der besigtigede uheldsstcdet ea, 2 timerefter u
heldet.ArbejdstilsyDet faDdt ingensikkerhedsmæssige overttzdeJser.

I forbindelse medbesigtigelsen anbefalede ArbejdstilsyDet at indsende løftelg og
stropper til nærmereundersøgelse vedDansk Teknologisk Institut. I samråd meden re
præsentantfra Søværnets Materielkommando besluttedes det at indsende disse viaSøvær
nets Materielkommando.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Påtegninger

8. Søværnet Materielkommando har i siD fremsendelsespåtegniDg wøll, at
skoleb1den er totalskadet, ogat den vil blive indstillet til udfasning

Søværnets Materielkommando har endvidere anført, at løfteAg og~r forefin
desved Søva:mets Materielkommando, ogdisse vil bliveundersøgt afDansk Teknologisk
IDstitut. Enerstatningssag behandles medassistance af Kammeradvokaten.

Hlndbøger. bestemmelser m.v.

9. Følgende tjenesteforstrifter,hlndbøger, interneordrerm.v. harværetanvendtaf
fiAdestatiODen under operationen:

- Arbejdstilsynets meddelelse Dr. 202.10.
- Hlndbog for sikkerhedsgruppen.
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• Be1astDiDgstabel for løftegrej.
• FlldestatioDens ordre Dr. 610.
• OplysøjDgsbog for skolebAde (vægt27.5 tons).
• OplysDiDgsbog for bevogtDiDgsbAdeD (vægt 9.5 toDS).

10. ARBEJDSMINIS1ERIETS BEKENDTGØRELSE AF 18MAJ 1965:

•-

116..IUt~, s4som lovstropper, kædutropper, wirøtropper, lossesM; ringe, hDger,
sjÆk1øogswWderm.v., skDJ~ grundigt mindst hvt!l'12.nuJned • samt ejtt!JXS hWfT

BIIn& deltlBG i b,..
•

IL ARBEJD~MEDDElElSE NR. 2.02.10 AF SEP 1985:

•-

~slaI1 være mæbtmedstØl'Ste tfllczd!/igt bdtz.rtninB. Denne bettpG D/te
SJn, derbeIyder "Sale Wortiw LooI1~ livs.sikker~ Fmnsti1lemI tller kwe
1Ø1IIløren hIIrpligttil Ilt mJI!IIægrejet meddDlst., "7læIe1i&e bå4stning.

Hvis mærfazingen ikJæ ertydelig, skIl1grejet mæIr.es igen.
•

12. FLÅDESTATIONENS ORDRENR. 610AF4 AUG 1983.

l. Jhenhold til ref. (se pkt.ll.~ btmærIcnin&J 115øg16s/all
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Efterset oggodkendt materielfarvenJÆl'kes med tape e11er ligneukgæ/dentk for
detefterfølgende dr.
FarveafmÆtknin8en meddeles afsikkerhtdsudvaJget i NOVm4ned •

•_.
Skrivelser m.v.

13. Arbejdstilsynet barvedskrivelse af3 SEP1991 meddeltSøværnets Materielkom-
mando.at ArbejdstiIsyDets MilitæriDspektion via Kammeradvokaten barmodtagetkopi af
Dansk Teknologisk IDstituts rapportom resultatetafden trækpnMrlDg. der blevforetaget
af de bristede leftesttoppcr, som blevanvendtved left af skolebåden.

Rapporten omtaler, at de anvendteleftestroppcr varens ogburdehaveen brudbe
lastning pl48.000kp.Dc bristedevedhenholdsvis 8.650 kp og 11.900 kp.

Rapporten omtalerendvidere, at den reduceredestyrke i stroppemekan skyldes
salt og kemikalier fra havnebassinet kombineret med manglende skylDiDg og tØrring, samt
sentagne bukningerafstroppemeved overgangen til syuinseme ved ejerne.

14. Søværnets Materielkommando barved særlis skrivelse anmodetflådestationen om
at oplyse, i bvilketomfang fIldestationenhar udførtprøvebelastniDg pl de anvendtestr0p

per, samt hvilke reminplinier d~r er anvendtved en eventuel prøvebelastDiDg.

F1ldestationen bar svaret, at der ikke er udførtprøvebelastDing på de 8 tonsstr0p

per, som blevanvendtvedskolebldensbcddingsztniDg 8 NOV 1990-
F1Adcstationen bar i svarskrivelsen aDført, at der ikkefindes tekniske materielfore

skriftervedrørendeprøvebelastniDg afblndstropper. Derudover anførerflådestatiODen, at
der ikke i søværnet findes udstyr af en sådan stØrrelse, at en afprøvning kan findested.

Endeliganf.rer f11destationcn, at de anvendtel.ftestroppcr varmærket med en ar
bejdsbelastniDg på 8 lODS ogblevvisuelt efterset i henholdtilArbejdsministeriets Bekendt
_reJse af 18MAJ1965.

15. SøværnetsMaterielkommando bar, påbaggrund af skrivelse fraKammeradvokaten,
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bemyndiget Kammeradvokaten til at meddele VA.at Søværnets Materielkommando vil
frafalde det rejsteerstabJinpkrav underforudsætning af, at firmaetligeledes frafalder et
hven kravmodsøværnet i denpågældende sq.

Panerneml herefter hverfor siganses at bærede medsagenforbundne omkostnin-
ger.

Firma VAhar14FEB 1992 acc:epteret0YeDDIM1te.

Forklaringer

16. En værkmester fraSøværnets Materielkommando, hartil kommissionen suppleren-
de oplyst. at han ikke kan erindre at havedeltaget i indk.bet af I.ftestroppeme i 1985ved

firma FK. Hanvil dogikkeudelukke, at baD bar givetet godtrid i forbindelse med anvis
ning af leverandør.

PA spergsmAlet om anhugrtinpmøteriel i søværnet bliver testet ved Søværnets Ma
terielkommandos foranstaltning. oplyste værkmesteren endvidere, at det udelukkende var
anhugnjngsmøteriel til gwmmDAde, somblevtestet i forbindelse meddisses eftersynved le
verandøren.

Yderligere forklaringer

17. En værkmester bartil kommissionen 24APR 1992yderligere oplyst. at han besigti-
gede løftestroppeme ved gennemgangsløgeret umiddelbart eftermodtagelse af dissefra
flAdesutionen i NOV1990. idet der herskede tvivl omI.ftesttoppcrnes maksimale tilladeli
ge arbejdsbe1astDiDg. UDder denne besigtigelse konstaterede baD iDgcD synliae afmærtniD
ger af maksimale tilladelige arbejdsbeJast:aiD&.

18. Kommissionen harrettet henveadelse til dviliDgeni.r Anders .ADderseD. Arbejdstil
S)'IlCt 14MAJ 1992 ogspurgt, hvorledes de ved uheldetanvendte 1.ftestroppervarafmær

ket. CiviliDgeniør Anders Andersenerindrede ikke,hvorledes denmaksima'e tilladelige ar·
bejdsbc1a:stDiDg var aDgivet ogerindrede ligeledes ikke,hvorledes den maksimale tilladeli
ge arbejdsbc1a:stDiDg blevfastsllet, menlDSeJ' det ikkefor usandsyDHjt at denmalåsmaJe
tilladelige arbejdsbelastniDg blevfastslAet vedhjælpaf oplysninger omfaJvckoder clJerlig-
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nende.
Ovilingeniøren kunnemed sikkerhed fastslI, at derefter hanserindring ikke her

skede tvivl om.at løftesaoppemes arbejdsbelastning var beregnettil 8 tODS, ogat ingenaf
løftestropperne viste tegnpå slitage, skamfiling eller lignende.

19. Kommissionen har ligeledes rettet heavendelse til hr. Jens Bendixen, Dansk Tekno-
logiskInstitut, 29APR 1992 og spurgt, omban kunneerindre,hvorledes de trækprøvede
løftestroppervar afmærket. Han erindredeimidlertid ikke,hvorledes den maksimale tilla
deligearbejdsbelastniDgvar angivet. menmener at kunneafvise afmærkDingsformen som
angivet i flådestatiODens skrivelse af 24APR 1992.

20. MedheDS)'D til opbevaring af anhugningsmaterieUet. efter at dettevarafleveret til
Søværnets Materielkommando, anførerfl4destatioDen, at grejetblevhenlagt udendørs, ud
sat for sologregn i ea, et halvt Ar, hvilket resulterede ~ at da det endelig blevafleveret til
DanskTekDologisk Institut, varbrudOaderne påløfteAget så rustne,at kvaliteten af svejs
ningernekunvanskeligt kunnebedømmes.

Kommissionen har indhentet oplysninger, som angiver, at anhugningsmaterieUet af
Flådestationenblevafleveret ved gennemgangslageret 13NOV1990, hvorefter det blev
opbevareti et fartøjsmagasin, liggende pi træpaller,somigenblevplaceretpå en repos i
fanøjsmagasinet. Dette fartøjsmagacin er et naturligt ventileret. uopvarmet magasin I far

tøjsmagasinet blevanhugningsmaterieUet opbevaret indtilYiderebefordringen til Dansk
Teknologisk Institut 4 APR1991, hvorløftestroppe.rne blevplaceretindendørs ogløfteåget
udendørs.

Kommissionen harforespurgt leverandøren af løftestropperne - FKA/S- hvilken
indflydelse de mener en opbevaring af løftestropper i et uopvarmet, fugtigt rumkunne have
på den af løftestropperne udføne trækprøvc. Hertilhar firmaetoplyst, at det naturligvis er
svært at fasts1l, nAr der ikke er foretagetDogen analyse af løftestropperne, meD erfariDgs
mæssigtvillede ant.age. at det lam harhaftringeindflydelse, idet løftestropperne bar været
beskyttetmodsol ogrep.
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Besigtigelse

21. Kommissionen har ved besigtigelse vedDanskTeknologisk Institut indhentetføl-
gende oplysDiDger om detpIgældendeanhugninpnateriel:

LefteAg oglø!testropper varikkemærketmedstøme tilladelige beJastDing.
LefteAgets svejsninger var af meget dlrligkvaJitet.
Leftestroppeme bar prægaf gentagne bulaDnger af stroppemevedovergangen til
syniDgeme ved øjerne.

SKADEOPGØREISE

Personskader

22. Ingen.

MaterieJskader

23. Følgendematerlelskader blev konstateret

- Skoleblden tota1sbdet, meD enkeltemaskindele lamgenbruges.
- LefteAg ogstropper kDækket.
- 2 tjenestecykler skadet.
- MindreskadepåbygDiDg 45, vestlige gavL
- Ube1ydelige skaderpå kajgade.
- 1 stk. affaldscontaiDer ødelagt.
- Skade pi CD dykkerbus. -Anker 59.129".

De samlede omkostDiDger i forbindelse meduheldet er,ved oplysDiDger fra flAde
stationensrappOrt samtoplysninger fra Søvæmets Materielkommando, opgjort til ca.1a'.
862.000,-.
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Beredskab.

24. Uheldethavde ingen beredskabsmæssige koDSekvenser. menharbetydet, at søvær-
nets skolebldskapaåteter blevet reduceret med25%.

KOMMISSIONENS VURDERING

25. Det er kommissioneDS wrdering,at Irsagentil havariet var anvendelse afdhligt an·
hugningsmaterieL

De konstaterede brudstyrker forde to løftestropper svarede ikke til de specificerede
brudstyrker på miDhDum 48toDS (48.000 Jep). menlam pI bJudstyrker p1henholdsvis 8.650
kp og 11.900 kp. Dervarsiledes ingensikkerhedsmargin. Dettemedførte, at en ujævnt for
delt belastningeller dynamiske plvirkniDger i en løftesituation, hvordenstatiskebeIastDiDg
var tæt pi den nominelle mabimalt sikreubejdsbelastniDg. nemtJcwme forlrsagebrud i
løftest:ropperne.

Kommissionen kan tilslutte sis Dansk Teknologisk IDstitutwrderiDg af. at den re.
dueerede brudstyrke i løftestroppeme kan skyldes salt ogkemikalier fra bavDebassinet i
kombination medmanglende skylniDg og tøniDg samtgentagne bubinger af stroppeme
ved overgangen til syningeme ved ejerne.

26. Under løftetbrastbAde løftcstropper ogløftdg. Der er siledes usikkerhed om,
hvorvidt det var løftcstroppeme eller løftdget der brastførstogforlrsagede uheldet. Da
løfteAget ikke er blevet undersøgt, scrkommissionen sigikkei stand til at vurdere dette
forhold, menkommissionen skalfremhæve, at DanskTeknologisk Instituts rapportklart
anfører. at de anvendte løftestropper ikkeopfyldte de specificerede brudstyrker.

Kommissionen måkonstatere. at dervedbesigtigelse af anbugningsmateriellet, dels
ved geanemgalJlydageret af enværkmester fra Søværnets Materielkommando. ogsenere
vedDanskTeknologisk Institut afkommissioncn ogrepræsentanter fra involverede parter,

ikkefandtesnogenangivelse af mabimale tilladelige arbejdsbelastDing. Kommissionen
5th derforuforstående overfor den af flådestationen fremførte oplysning i skrivelse af24
APR 1992 om,at de 2løftestropperj et øjepå hverstrop var forsynet meden metalplade
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stemplet"8000 kg"ogsikrettil øjet med en 2 mm wirestrop,samt at bven øje plløftestrop
peme var forsynet medgrøntfarvebAud.

Kommissionen barforsøgt at fl flldestationens oplysniDger verificeret ved hen
holdsvis civilingeniør AndersAndersen, Arbejdstilsynet, der deltogi besigtigelse af u
heldsstedet8 NOV1990, oghr. Jens Bendixen, DanskTeknologisk Institut,der deltogi
trækprøvningen afde 21øftestropper hosfirmaetFK A/S 28MAJ1991.

Kommissionen ml derforfastslå, at der herskeruenighed om, hvorledes de
anvendte løftes'tropper varafmærket,ogkanderfor ikkeentydigt vurdere, om afmærknin
gen af løftestropperne vartilfredsstilJendCt idet løftestroppeme er blevetkasseretaf Søvær·
nets MaterieJkommando ved kassatioDSattest af3 DEe 1991.

Kommissionen ml derimod vurdere,at et ombyggeJigt udføn eftersyn villehaveaf

sløret deskarpe bukDiDger Ilstroppeme ved overgangen til syningerne vedøjeme.
Ligeledes vurderer kommissionen, at personellet, som havde ansvaret for afrignin

gen efter hver løfteda& ikkehar foretageten effektiv skylniDg af l.ftestroppeme med
ferskvand og Jadetdem terre udstrakt.Dette forhold vurdererkommissionen somværende
den bestemmendefaktorfor den ældningsproc:es, som løftestroppeme harværet udsat for.
En æJdniDgsproces somblevafsløretved den udføne træJcprøve.

Med hensyD til placeriDgen afanhugningsmaterie1let i periodenfra uheldets iDdtrz.
den til leveriDgen af anhugninpmsterieUet ved DauskTeknologisk Instituter kommissio
nen enigmed flldestationen i, at opbevaringsbetingelseme ikke harværet optimale, hvilket
helt givethar medvirket til, at lø!tdget vari megetringetilstandvedbesigtigelse ved
DaDSt Teknologisk Institut6 MAJ 1991. .

Kommissionen er derimodikkeenig i, at løftestroppeJ1le harværetudsat for solog

regni perioden, før deblevsendttil undersøgelse vedDanskTeknologisk Institut,og at

den nedbJydniDg, som Jøftestroppeme i deane periodevarudsatfor, harværet større end
den samledenedbIydniDg opstIet ved ti dagesbrug overen periode på SIr medideelle
opbevariDgsbetiJJ&elser i demellemliggende perioder.Kommissionen er af den opfattelse,
at selv om opbevaringsbetiDgelseme i fanøjsmagasinet ikkehar væretoptimale, har løfte
stropperne dogværet beskyttet mod solog regnsiledes, at indvirkningen pi de foretagne
trækprøver ml have væretminimale.

27. Kommissionen harkonstateret,at der vedbeddiDgsztningen afskoleb1den har væ-
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ret anvendtanhugninpmateriel fra fleremyndigheder. Kommissionen finderdet nødven
digt, at der ved indgåelse af kontraktermeddvile firmaer. førudførelse af opgaveraf sam
me karaktersomnærværende sag. udelukkende anvendes anhugningsmateriel fra firmaet,

hvormed kontrakten er indgået.

KONKLUSION

28. Det er kommissioneDS opfattelse. at dendirekte Arsaa til det indtrufne havarivar
aDYCDdelse af dårligt anhugningsmaterieL

29. Kommissionen er al den opfattelse. at operatioDSlederen ikke omhyggeligt nokhav

de undersogt løftestroppeme før aDVCndelsen. Dersom undersøgelsen havde været omhyg
gelig, burde deskarpe bukninger ved overgangen til syningerne ved øjernehaveværet af
sløret.

Kommissionen er imidlertid vidende om,at en sAdan konstatering kræverstor erfa
ring i arbejdemedbåndstropper, hwlfor kommissionen ikkedirekte vil bebrejde operati
onslederen dette.

30. Kommissionen sIcal derimod bebrejdeberøne værkstedsledere, at der ikke er blevet
foretagetenordentlig afvaskningsprocedure efteranvendelse af løftestroppeme. ogat der
ikke er blevetførtenlø~e arbejdssikkerhetfsmæssig kontrol medløftestroppeme. ED
kontrolder villehaveafsløretden plgældende ældning af løftestroppeme. Endvidereskal
kommissionen plpege, at det havdeværethensigtsmæssigt at havekoDseJveret anhug
ningsmatcriellet indenafsendelse af dette til gcnnempnplageret.

31. Slutteligskalkommissionen påpege, at fIldeswioDCn burdehaveforlangt, at firma

et VKforudenat leveremobilkraD ogløftdg ogsl skuDe have leveretløftestropper. selv
omfirmaet ikkevar villig til at investere i sådant løftegrej. Kommissionen anfører dette
forhold af hensyn til placering af det totalematerielansvar. I nænrærende sagvilledet tota
le materie1aDSvar haveværet placerethosfirmaetVK, dersom fildestationCD havdefast

holdt travet omlevering afløftestropper.
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AFSLUlTENDE BEMÆRKNINGER

32. Kommissionen bari sit arbejdemeddennesagkonstateret, at der ikkeforefindes
matericlbestemmelscr for8DhugrJingsmateriel og detsanvendelse.

Da anhugni"8St"3teriel skalmærkes medstørstetilladelige be1ast:DiDg, Underkastes
regelmzssigteftersyn ogopbevares forsvarligt, skal kommissionen anbefale, at søværnets
Materielkommando udarbejder materielbeste.mmelscr på området

SAGENS AFGØRElSE

Forsvarskommandoen bavde følgende bemærkniDger til sagen:

•-
1. F~(FKO)haringen~tilSHKVlØderingog

kDnkJusion ogsIaJl tI1111UJde Chefen forS,.,æmm MattrieJkomnuzndD (CHfSMK)om

tit fortll'lkdige, tit CH/FLS som l'SIergtlIIf,SCheftræffer~ i s.,jor14 vidttl1fI'Jr
undetilIgt implictrrtpenond.

2. FKOharnotem.. at kDmmissionen harfun.det tlII1etIninI tilat jremsÆtte øf
sluttende bemækningtr, jf. røpponenspia.32. Ideldøhmvisa høti1, lIIr11IOdD SMK
om al~ Iwotvidl dDUgiver lI1IltdninB tilfo~ efterSMKudgivelse øf
SYN MATBST1fT.90990/001, ÅUG 1992.

•

Chefenfor SøværDcts MaterieIkommand havdef'lIende bemzrkDiDge.r til sagen:

•-
1. CH FLS~ i IlIpIIforrligger~r,a&

StzmmmføtttlllkJindø CHnspd det~grundlIIr ikU lI1IltdninB til
tit rejsep4tDk..~ ktmJaø lIIfSVQTgældende fMT/or enIa!lIpmonø"detsamk
• imp1iceretkpenoM1.
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2. S,vlD'MtS Materielkommando (SMK) kandesuden oply$e, at der- i fortsættelse
afarbejdet i .A16ejdsgruppen w.dr. Materie1kt!mnuzndoemes Ressourceudnyttelse (AG/
MAJ{) - eroprettet en vænsfæl1øsgruppe dl koordination afb1ll& reparation, eftersyn

ogvedligeholdelse af1#te-, træIc- ogSUfrin8sgrtj.
SMK hDr udsendl en mattrieIbtStmune1se (SMKMATBST 90990/001), bilagt

h«mu lH:stmunelse FAG-72-1S/19, derbuJtiJ viden dannergrundJoffor b11l& Tq)flTØ

don, eftenynogvt.4liBthoIdelse øftræk-, løfte- ogSUfrin8sgrtj.
EvenJudJe justeringerafhestenunelsen afventerdetvidere arbejde i dØJ

va!1nSfællæ kDordinDtionsgruppe.
Omhandlede materidbtStttnmdse eretførneresultat afgruppens arbqde, der

iIJvriItpot. hestlri en omfatleNk~ ogkatoJogiserinB afeksisterende ~fte-,

trÆk- ogSUfrin8sgrtj. Sammenmeden~ lINlreforansta1JninBtr siBtergruppens ør
bejdemod væmsfæl1øs~formateridkD~ implemenJeringaf
materielbest~ kniv.

3. SMKfinderikM~ tilyderligere foranstaltninger. Evt.justeringerafnul-

terlelbestemmåsen aft1enterfors/Qgfrø dm øfFKOnedsatte /øordinotionsgrpe.
•

Chefen for FlldestatioDell har afgjon sagen somfØlger:

•

1. Vedskr. frø CH$MKerdetpd/agt Chefen forFl&ksttztionen somrettergangs-
chefat afgøre sa,en,forsi! vidtangdr llIJ/lerfQgt impliaretpmoMl

2. Tilgrund formin afBørme1æggerjegfølgende vurderinger.

- DeJ anvendte~ftqmedkætW tilhøne jirIn«t VA, mens løftestrop~ til·
høræ fMdestalionen.

Den uheldige SI111Il1Je1IbIandinB afmateriel medfotWlligt tilhørsforhold umu
liggørengenerel tlIUVIlnJ'1acering.
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- DererøIcendJ u.rikkøhed om, hvDJVidl det var løftesttoppeme eJJer /øfte4get,
derbrøstf,m og~ fordrsogttkuhe1dd.

- DereredcøuJI u.rikkøhed om,hvorvidt ~ftes1rOppeme pi! 1l1IVe1IIIe1sestids
punJaetviste.pd slitøgt, sktzmji1Jng"1ignende. I>etrM usik1æhedslaJl
sesi Iysdøf, til Dansk TeJawlqgisk Institut føm ca. 9m4nedøefteruhtldet
havdeIeju,Mdtil Ilt røuJenøge løftut1øpJN!I'fL

- Dererusikkerhed i udsopfrø henholdsvisDanskTtknoIbgisk Institut ogAr
bejdsti/syrfa om, hvorvidt løftest1oppe:mes 1cIlpadtet, for" vidtangIrdm mIlk

sinuIle~ samtgenøelIe kvalitet, vartil.rtrrlekk.eJ
DetsIaJlher~ at ArbejtJstilsyMtvfJlen~]Id uMlduted«
ca. 2 timerefteruheldetikke la»utlltemle~ ovenrædel.ser, og
at Dansk TeJawlqgisk Instituts~f! 11/løftatropJ1i!'Mfandt
sted ca. 9m4Mt:Iøefteruhddet.

- Detert:tlrendJ, Ilt 1øftt4gds~pi~et ca. 9md
MJlI!T efteruMJdd viste entMgt!t d4riiI kIIølitø. DetsIaJl dog~ Ilt /ølt. i denne periodeluvhmIigget lUImdørs, hvilketumulip'en1cJmkm
VIU'llrirgII/~ kvøliJetpi uheldstidspunJaet.~ eri,vrigt
ikIæ blødundøsøgtydøIign.

- DeterkDn.rtIIteret, al døpd uMI4stiIJspunklet ikke ftnftmdtts~
mIIt~fortlllhugningmulltMlogdøls~~

ogvedligdo1de1sen aftIIIhugningmuIItMl varpi uMldsddspunktet øIene styret

afAtbqd.rminirtDi4ts&kDIdIgørebeafl~.Atbejd.stiIsynMeddelelse af
1985ogenjI4datIztions ordre af1983.

3. Ved,VIIIderiIfgafSfJIDfJ øktererdet minf~ al dm~ fI8t1J4Ii
lIG'Ihed mlbh erbløttSVIl!khtaf. rntl1Ip tidligttre, heldigtgtnnemføTte bedtJin&sæt
ningttraftlenne bIdtype.
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4. P4Ul s4kda forelipuJe grund/Dgfinderjegikke anldning til tit njstp4taJe
ellerrørt! konkr.de tlIfSVQI' gæltJenlk 0lI6f0rDIkeltpmonerellerUl samlede imp1k:ereJk
personeL

Jegfinder sammenblandingen af~afmtlterWfrø dm civile levUtZnJlør
ogjWestationen overordentlig uhdIig.

Jeg s1rJll dofor opfordrepmonJ:lJet til- op! afhensyn til egen sikkerhed - fremo
vertit udviseden ydenteøgtpt!givenMd vtd tiLsvtzrenik risikofyldte arbejdsopgavers ud
fØrelse.

Dervil ikkeovtrfordet implit:eretkpersonel blWefordllgetyderligen i SflBe1I.
•
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ORLOGSKU1TERS (BARSØ-id.) FORSØG PÅBJÆRGNING AF
FISKEBÅD.

SITUADON

1. Søvæmets operative Kommando beordrede 24FES 1991 orJogskutteren, dervar
underoperativ kontrolafKattegats Marinedistrikt til at fjemeet drivende ubemandet fi
skefartøj HG 90GAMLE OLEfra skibsrutCD tæt under laud pl vestsiden af Greneni Ska
gerrak. UnderbonslæbDiDgen kæntrede HG 90kL 0348 ogsankpl positionen 5r46'2N·
1f1'37'7E ca. 1,SsømilNNW for Skqen WFyr. I forbindelse med kæDtriDgen kvæstedes en
af orlogskutterens besæmitlpmedlemmer. der 'VIr sat ombord i fiskefan.jeL

KOMMISSIONENS VURDERINGSGRUNDlAG

2 Kommissionens rappon er udarbejdet plgrundlagaf rapponfra orlogskutteren
med fremsendelsespltegniDger af Kattegats MariDedistrikt, Olden forFregatesbdren og
Søvæmets operative Kommando.

Optegnelser fra operatiODSJ'WDDleDe i Sc&væmets operative Kommando ogKattegats
Marinectistrikt er anvendt sammen medSkive Politis undersøgeJsesrappon.

3. Udskrift af retsbo&en for Ovilretten i HjørriDg vedrørende denafholdte søforkla
ring ogSøfartsstyre1seDs Opklarings- og Kontrolenbeds rappon med Søværnets operative
Kommandos pltegning indgAr også i vurderiDpgnmdlaceL

4. Sluttelig har Marioeauditørcns undersegelsesmateriale været til rldiped fork0m-
missionen.
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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

S. Havarikommissionen modtog 24APR1991 til orientering RAPPORT VEDRØ
RENDE FISKESKIB GAMLE OlEs FORUS I SKAGERRAK DEN 24. FEBRUAR
1991 direktefra søfartsstyrelsen udarbejdet af styrelsens OpklariDgs- ogKontrolenhed.
Rapponenkonkluderer, at GAMLE OLEs forlis skyldtes, at orlogskutteren iværksatte
bugseringen, udenat derforinden varforetaget en nøjeUDdersøgeJse afkutterens tilstand.
OpklariDgs- ogKoDtrolenbeden karakteriserer dette forhold somen arlig tilrettelæggelse
af bugseringen ogsomdlrligtsømaMskab.

HæDde1seD varukeDdt for kommissionen, derderforpi eset iDitiativ søgte yderlige
re oplysDiDser j sagen.

6. Forlisethavde givet anledJJina til afgivelse afseforklariDg vedCivilretten i Hjørring
21 MAR 1991. MariøeauditøreD varuforstlende overikke at væreblevet orienteretom
hverken hænde1seD eDer søforldariDgen, da sagenomfattede sivel personskader som mu
lige erstaminpkrav modsøværnet.

7. KommissiODen ogMariDeauditøren blevafFomarskommandoen ca. Smbeder ef-

ter at hæDde1seD fandtsted, beordrettil at bebandIe sagen.

8. MariDeauditøren har, medudpDgspunkt i SøfansstyreJsens rappen. i periodenS
SEP - 16DEe 1991 gCDDeJl:lført en undersøgelse af omstæDdigbedeme vedforliset. I kon
sekvens herafer der rejstsigtelse mod3 af orlogskutterens bcsæcninpmedlemmer for
overtrædelse af Militær Straffelov.

HÆNDELSESFORLØB

9. Onsdag 20 FES 1991 fremsatte PLNogLI{ købstilbud pi fiskefartøjet HG 90
GAMLEOLE afHirtshals medhenblik p1 ovenagelse torsdag21 FEB199L Kutteren, på
8,16 BRT ogmed 6S HKmotor, hen1l i Hirtshals Havn. Sælgeren, et koDkursbo med advo
kat ro somkurator.UDdersIcrev ikke slutseddel ogej heDer skøde denpågældende dag.
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men køberneetableredeen nysøforsilcringspolic:e med forsilaiDgsselskabet HAFNIA.

10. Torsdag 21 FES traf de kommende ejere aftalemed fiskerSBC,Hinsbals, om, at
hansomfører skullesejleHG 90 til HaDstholm. Ejerneogden forhyrede skipper, der ikke

kendte hinandeni forvejeD, klargjorde i løbetaf dagenkutterentil fiskeri ogtog benmder
70 pm om bord. Dervar efter alt at dømme iDgen tilsynsbog ombord, ogde kommende
ejere ændrede tilsyneladende HG 90DaVIl fra GAMLE OLEtil US udenat givebeløne
myDdigbeder meddelelse herom.

Uden at salgspapireme var bragtendelig i orden,menmeden nyetableret forsikriDg
afsejledeHG 90ca. kJ. 1800 fra Hinshals i retDiDg modHaDstbolm. Omkring Id. 2200pi
positionenS'MO'09N - OS-49'48E ud forLildStrandblevder sat S læDgder pm. hvorcfter
der fonsaucs modHaDstbolm Havn. Her mom HG 90fredag22 FES Id.ea, 0200.

11. Senere samme dal. mellem kJ. 0800 og0900, afgikHG 90 fra HaDstbolm Havn for
at tilsepmene. Ombordbefandt sia skipperenSBCogdennyeejer P1JIl. KJ. ca.1000var
HG 90 atter ved gamene ogbegyndte indbjærpiDgen.KJ. ca.1200, efter at dervarbjærget
3 eller 4lzDgder pm. filtredes bøjetampeD ind i skruen. Adsk't1lige folSGlg pi at indkoble
s1aueIl til motoren, der fonsatvar igaDg, misJylckedes bAde for fremog tilbage. Besæt
JliD&eD opgav viderefonøgpi at koblesbuen ind ogamnocJede over radioen andre ran.
jer i omrIdetomat komme til hjælp.DaamnodDiDgen forblev ubesvaret, kaldtes
HaDsthoJm HavDekontorviaSbgeas Radioforat rekvirere slæbeassistance. Vejretvarbe
gyndt at friskeop,ogvindenvarWNW omkriDø 16æ/lå.

12. BugserbAden SVEND af lfaDstbolm BDkom ca.kJ. 1615 til HG 90position,og den
stærke vindhavde i mellemtiden rejstsvære søer i omrIdeLEu trosseblevoveJf,lln ogsat
pi puDen i HG 90stiml, ogslæbDiDgen plbegyDdtes ca. kJ. 1700.lCDapt en time senere 
omkriD& kJ. 1800- bristede slæberen i forbindelse med, at HG 90ramtes af en svær sø. Pul
lerten blevrevet a( ogstrømmen svigtede, menmotorenk.rte dogfonsat. SlæbniDgen
blevgenoptaget ca. kJ. 1830, efterat lys ogstrØm varblevetgenetableret. Trossen blevcJen.
Depug fastgjon i stævDeIl pi HG 90, ogfarten gennemvandetvar DU næppe mere end 3
mob.
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En svær søvar årsagentil at slæbningen kl. ea, 1930 atter blevafbrudt, idet trossen
revet stykke af stævnen ud, såledesat der opstodet hulunderbakken.Kutterenkrængede
samtidig voldsomt i det hårde vejr, idetvinden fortsatvar fra WNW mellem 12 og 16

m/sek.

13. De to mand i HG 90besluttedeunder indtJyk afvejretog de opståedeskaderat for-
lade fiskefartøjet og blevomkring kl. 2000 tagetom bord i bugserbåden SVEND. HG 90
blevefterladt med motorenkørende,gultblinklys aktiveret, lysog lanterner tændt samt
pumperarbejdende.Bugserbldenventedekort tid i området, men ea, kL 2015 påbegyndtes
sejladsen mod Hanstholm Havn. Skagen Radioblevanmodetom at videregive til Søvær
Dets operativeKommando, at "SVEND havde mistetsitslæbHG 90US kl, 1930 på positi
ODen S'rll'SN - OSOS2'lE. FISkefartøjet var efterladtflydende med Janterner oggultblink
lystændt, og de to besæmiDgsmedlemmer var taget ombord i SVEND". Søværnets opera
tive Kommando modtogikkeoplysninger omskaderne på HG 90og tog ikkeyderligere
kontakt med bugserbådeD, da ingenpersonervari fare ellersavnedes.

14. Søværnets operative Kommando udsendtekJ. 2155 uavigationsadvarsel BlARA
NAVWARN 018 under datotidsgruppen 222043 l.ITC FEB,der blandt andrevaradresse
ret til Farvandsvæsenet, KattegatsMarinedistrilct, FlldestationFrederikshavn samttil.
værnets enheder til søs overbroadcastD21A. JO. 2200 varbugserblden SVEND tilbagei
HanstholmHavn.

15. Lørdag23 PEB kJ. 0930henvendteejeren,PlN, sig telefonisk til Hanstholm Havne
kontor ogforhørte, om der skulleiværksættes en eftersøgning. Personenpåhavnekontoret,
han talte med, fandt det ikkenødvendigt.

Sammeeftermiddag modtogvagthavende officer i Søværnets operative Kommandos
operationsrumen te1efODisk henvendelse fraskipperSBC. Han forklarede, uden at skader
ne blevnævnt, omstændighederne vedHG 90, idet hansopfattelse var, at fartøjetmAtte
været SUDket. KaptajDJøjtnanten informerede telefonisk Kattegats MariDedistriJct om hen
vendelsen.

16. Søndag24 PEBkJ. 0022modtogSøværnets operative Kommando via Skagen Radio
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melding fra F'1SkerimiDisteriets bavundersøge1sessbb DANA, der varpl vejtil Skagen
HaVD. DANAhavdeobserveret fart.jet HG 90 fra navigationsadvarsel BLARA NAV·
WARN018 påpositionen S'r46N - 10"21E ca. 6 sømil WNW for Gammel Skagen. HG 90
drev rundt midt i den trafikerede sJabsrote, ogDANAkunDe ikke tagefan.jet pl slæb.
DANAforespurgte, omSøvæmets operative Kommando kunDe tage sigaf sagen.

Stabsvagten vedSøvæmets operative Kommando besluttede, at HG 90skullefjer
nes, fordikutteren udgjorde en risikofor sIa'bstrafikken i ruten rundt omGrenen.Orlogs
kutteren,der lA påøjeblikkeligt varsel i Skagen Havnogvarunder operativ kontrolaf Kat
tegatsMariDedistrikc, varden enesteenhed i omrAdet, somstabsvagten kunDe beordre til
opgaven. FiskerimiDisteriets J'ednjngsstabe NORD1YU.AND og VESTKYSTEN varbeg
ge til søs ifølge de oplysDiDger. stabsvagten lagde til grund for sin wrdering.

Vqthavende officer ved Søværnets operative Kommandos operationsrum beordre
de kJ.0039 telefonisk Kattegats MariDedistrilct til at udføreopgaven. Vagthavende officer
ved Kattegats MariDedistriJa modtogordrenom. at orJogskuneren skulle afsejle ogforsøge
at fjeme HG 90 fra ruten.

Vagthavende officerved Søværnets operative KommaDdo UDdemregede, at opga
ven ikkevar en øredninpktion menen bugsering. oghan oplyste intet omeventuelle ska

derplHG9O.
CJefen for orlogskuueren modtogselvtelefonisk ordren til opgaven kJ. ca. 0040 fra

vagthavende officervedKattegats MariDedistrikt. Orlogskuueren skulle afgl hurtigst mu
ligt, og yderligere detaljervillebliveaftaltovermobiltelefon påvej til fan.jets position.

17. OrJogskuttereD afgik fra Skagen Havn kJ. OOSS. ogUDder forlægningen modHG 90
førtes adskillige telefonsamtaler mellem chefen for orJogskutteren ogvagthavende officer
vedKattegatsMarinedistrikt. OrJogskuttereDS chefvar i tvivJ. om hvorvidt det var en søred
Dingsopgave eller en bjærgnjDgsopgave, omhan skullebringefiskefartøjet i havneller Iæg
ae det for anJcer. Olefen havdepl dette tidspunkt intet kendskab til DaVigationsadvarse1
BLARANAVWARN 01S.

Vagthavende officer vedKattegats MariDedistrikt kontaktedeatter Søvæmets 0pe

rativeKommando ogsøgte en præciseriDg af opgaven. Han file bekræftet, at opgaven var at
fjerne fiskefartøjet fra dentrafikerede rutevedat slæbe det væk. Såvel stabsvagten som
vagthavende officerved Søværnets operative Kommando ogvagthavende officer ved Kat-
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tegats Marinedistrilct varpi dette tidspunkt i tvivl omidentiteten af fartøjet. somvar rap
porteret fra DANA. Navnet pi HG 90omtalti navigationsadvarslen var US, medensFi
skerilrbogen 1990 registrerede HG 90mednavnetGAMLE OLE,ogDANAs rapportere
de position pA HG 90varca.60sømilfra navigationsadvarslens position for HG 90.Vagt
havendeofficerved Kattegats Marinedistrikt informerede aner chefen for orlogskutteren
om opgaven ogbenviste på eget initiativ til bestemmelserne ombjærgeløn, idet ban samti
digopfordredeham til at være forsigtig. ED kontakt til Frederikshavn Politigavikke noget
resultat, idet de ikkekendtenoget til kutteren.

18. OrlogskuttereD var fremmevedHG 90ca.1d 0250 ogsejlederundt omfiskefartøjet
tre gaDge pA tæt afstand ogbelystedet medprojektør. Fan.jet identificeredes somHG 90,
og positionenvar 57"46'lN -10031'9E. Lys og navigatiODSlys var tændt, ogder observeredes
ved omsejlingerne ingenskader eller andreunormaleforbold.

19. Om bord i orlogslcutteren blevgummibåden klargjon ogsat i vandetmed4 mand
Olefen for orlogslcutteren havdeforinden personligt instrueret gWIDnibldsbesætDiDgen.
Han pllagde dem førstomhyggeligt at kontrollerefor ombordværende personerogderef
ter for skibetstilstand. berundermotor,ror, og om der varvaDdiDdtræDgen. Chefenbad
dem også være opmærksomme pi.,omder cvcntueltslcuUe være papirer om bord i HG 90.
RadiokontaktskuDe opretholdes mc11em orlogskuneren oggummibådsbesætDiDgen sivel
som med de gaster,der blevsat om bord i fiskefanøjet. Chefen for orlogslcutteren pl1agde
dem at være forsigtige, ogderefter sejlede gummibldenovertil HG 90.MarincoverkoDSta
bel Jø var fører af gummibåden, og boldetbestodiøvrigt af mariDeoverkoDStabel HS,
dæksgast, mariDeoverkonstabel PU,maskiDgast, marineoverkoDStabel KS, dæksgast. Gum
mibådensejledeen gang rundt om HG 90med det form.ll at konttollerefartøjets tilstand.
og pi chefensspørpmll meldtestilbage, at der ikke kwmeobserveres nogetunOI1D8lt
udenbordsplkutteren.

20. Tre mandblevdereftersat om bord i HG 90,og holdetbegyndte straks inspektio-
nen af kutteren. MarineoverkoDStabe1 KSkonttolleredeforskibet, marinekoDStabel HS
kODuoDerede dækket.ogmarincoverkoDSlabel PU kontroDerede masJånnun og styrehus.
Holdet fandt ingenpersoner om bord.menfandt friskfangede fisk på dækketog madpak-
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ker. Fartøjetvaroplyst på dæk og i styrehus, det guleadvarselsblink varaktiveret, radaren
var tændt, motorcD giki tomgaug, ogpumperne var i gaq. HG 90lA Dormalt pi vaudet, og
der blevikkeobsencret vaudiDdtræDgeu, ligesom derbeDer ikkeblevobserveret Dogeu
skaderpi skroget.

MariDeoverkoDStabe1 KSfastgjorde slæbetrosseD til masteD, da baD ikke i fors1åbet
fandt mdre muligheder forat fastgøre uossen.UDder 8DStreDgelseme medat tage trosseD

om bord Il baD pim&VeD heuoverbakkeD, meD baD observerede iDgeD skaderpi HG 90.
Han fik placerettrosseD mellem Dogle kæber eller mdet opstleDde, dIedes at denviste
forud.

I YeDtetidea sejlede gummibldsførereu eudDu eagaDg nmdtomHG 90 for at koD
lI'oDere sb'bet udeubords. ogbeDer ikke i deDDe forbindelse blevder observeret skaderpi
strogeL

Holdet fandtet kon medpIskrifteD JO. EDgbjergvej S.9850 HinsbaJs.

21. SlæbDiDgal blevplbegyudtk1. 0340. idet marineoverkoDStableme HSogPU forblev
ombordi HG 90. medeas gwmm'bldeD retumerededl orlogsbttereDogblevhejst dl
dækshttjde. Gasternehavde mel' radioeuforcsIlet,at deblevombord i fiskefartøjet forat
holde eje med udYikliDgeD ogeventuelt lette s1æbDin&en ved at styremed.

Vejretvarpi dette tidspuDkt skyet med S)'dvestlig vind15mlsek ogsøenmoderatdl
svær. Strømmen bedømtes 10mværeudeøstgIeDde.

I begyude1sell forsøgte mariDeoverkODStabel HSat styre HG 90. men baD koDsf.ate.
redehurtigt, at det ikkehavdenogen virkDiDg. Begge ombordværende pstel togdeIpl op.
holdpi dækket i bagbord side under en presenning, der varudspændtmellemstyrehus og
bak.

22. Efter ca. IO mimlUers slæbning skarHG 90~ dll«r uddl styrbord. fordideublev
ramt af eD sø. ogumiddelbart herefter kræDgede fanøjet bagbord overogsankpi positiø.
DeIl S7"46'2N - 1cr37'7EomkriDg ltS sømil NNWfor Skageu WFyr.

De to gaster blevtrukket med ned UDder vandetaf fanejet, der væltedeoverdem.
MariDekcmstabel HSramtesi maveregiODeu af enwire. en plvirkDiDg der forvoldte stærke

smerter. Det lykkedes mariDeoverkoDStableme at frigøre sigafpre5eMjngeu, ogbege



· 135·

blevkl. 0403 samletop af orlogslcunerens gummibåd, der i mellemtiden varsat i vandetog
ilet til undsztning.1forbindelse medbjærgDingen af gasterne ramtegummibåden vraget,
bvilket resulteredei, at gummibådCDS enepontonpunkterede, ogplbæugsmotoren beska
digedes, slledes at gummiblden ikkekuDoe briDges under kODtrol

Orlogskutteren sejlede suaks modgummibåden, og1cL 0425 varallereddetom bord
i orlogskuttercD, der strakspåbegyndte forlægning mod Skagen Havn.

23. Vedmodtagelsen af meldingen k1. 0400 omkæotriDsen af HG 90.ogat de to gaster
var faldetover bord,iværksatte stabsvagten ved Søværnets operative Kommando øjeblik
keligt en søredninpaktioD. KJ. 0403 blev eD redDiDgshelikopter rekvireret fra Flyvestation
Ålborg, Blåvand Radioudsendte PANmeddelelse Id.0409. ogSkagen RedniDgsstation
blevinformeretom bænde1seD. IO. 0415 orienterede Kattegats MariDedistrikt redDingsski
bet VESTKYSTEN omkæntringen. ogat to mandvar faldetoverbord.KJ. 0420 iDforme
rede vagthavende officer vedKattegats MariDedistrikt distriktets stabsvagt ogfungerende
ebef. FrederiksbavD Politiblev informeret oganmodetomat rekvirere ambulance til Slca
genHavn.

KJ. 0508 blevmJningsbelilcopterens lægeogredningsmand nedfiret pi orlogskutte
ren. oglægenskønnede, at marineoverkonstabel HS muligvis havde sprængt en wm og
derforhurtigtmAtte underbospitalsbehandling. Lægenmenteikke,at patienten kunne tåle
plvirkDingeme vedat blive bejstopi helikopteren, ogbaD besluttede, at tI'aDSpOrtCD til Ål
borgSygebus skuDe foregå medambulance. IO.OSSI ankomorlogskuttereD til stagen, og
patientenblevmed ambulance ovcrføntil Ålborg Sygebus.

24. søværnets operative Kommando anmodede kJ. 1015 Skive Politi omat informere
ejerneaf HG 90.bosiddende i Roslev vedGlyngøre, om at HG 90varforlist.

25. OrlogskuttereD afsejlede senerepi formiddagen fra Skagen Havn oglDkomtil Fll
destationFrederiksbavD 1cL 1255.1 posten, der blevafhentetvedankomsten, var orlogskut
terens kopiaf navigationsadvarseJ BLARA NAVWARN 018.
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Vmdogvejrm.v.

27. OplysniDgeme omdet aktuellevejr j omrIdet mellem Hanstholm ogSkagen er ind-
hentet fra Vejnjenestee:eDter Vest,Flyvertaktisk Kommando, Karup.

0800 16()D

1200 lao-

2000 lW

Solop/ne41 0031/1732

8-11 m/&et.
10m/set.
10-11 m/set.

Lerdg 23PEB VmdretDig/=StYrke

0400 1700
1200 20lr
2000 230"
Solop/ne41 C1129/173S

11-17 m/sek.
8-13 m/sek.
11-17 m/&et.

Rep
Regn
Overskyet

Søndag 24PEBVmdretDiDg/-styrb

_ 0001 230"
0400 Z1J1'
Solop/ned C1126/1737

13m/sek.
13m/sek.

VejriDformationeme amen i hændelsesforløbet er de oplymiDser, der harkunnet
uddrages af sagsakteme.
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SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Hlndbøger. bestemmelser m.v.

28. KFS B.11~1943. MicDenidig INSTRUKS for SKIBSCHEFEN:

"--
§ 43. Træffes iStIen etSJåb, derS)'IIt:S Ilt "ÆIe10rilllJtafB~ sa.aletIøs Ilt det er
IQIfigtfor S/åbsførten i~Wzl hanSQQ11idI muligt 1Dde det1IÆ17ftlft

~
lJeIcræftu FØIrIIDtlninpJ om,Ilt;"" erom Bord, Wzl hanefter~
ogIMsdet ;,m,tpøa GrundafForho1JleM lIItlersilgøre, lade Vrøpt stl!nlæ • paa

andenMII/I/k~ SIJ/Zfrmat det ikkeøflJndøsøgelsen frmagQQT, Ilt Lodnin&m be
stiIarafmm T,mmtr eJJøandet, dø ved Ilt~selv bliverfQlfigt for Skibsfanen,
eJJømedrtIiIuW FuuJatedet ogForholtkM i detMk,.gørdetmu1igt Ilt slæbeeller
lade v,. .slæbe i Havn.
V,. nuIlI dogikkeJÆnke.s i Farvande malSQQlæg Vønd, Ilt det lamblive til FtIItlor

S/åbsfanen.
"

29. Bekendtgørelse Dr. 229, 4. april 1989 omafmærbiDg m.v. i damkafmærlminplm.
tide

"-
§ 3.DernuJ ikke uden IJ71øddstfrø eIJø~afFllNtlIU1.svtJemll!t foretages
afmterIcnin8 afjtzrvtznIJeM $0111 f.tks. ud1I1tping af~dier oprettelse affyr,

rodiofyr,~ b4køelJølllldte~til~/orsej/Qdsm.Der
nu! M1Iø ikke ønbnn,agDUtande ifarv~ der kDn virIæ hindrendelor sej1Ddsen,
dler oprettes lysrt/dJImeT eJJøørulre indrr:tninger, der.ktzn WIæ~for sejlad
$01.-.

"
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30. Hlndbog i Sømandsskab. Bind m

•--
Sl13. Hjælp til skibei nød.
Et skibi rum.. dø t!I' bes/cadigel.st2 meget, at detskønnesat havebehov forat blive

slÆbt i havn. s1aJl afbjærgema ogskibetsførtr undersøges nøje, førdettagespd slæb.
idets1aIdms omftlJ'll ogdens betyt/nin&forsødygtighedm nu!tages i betragtning.
Hvis sIaMkn t!I' betydelig, ogdø t!I' langt til til havnmed reparationsmuJighedø; nu! det
~ st21u1rtigt som muligt at slÆbe havaristen til n.tmn6tesikre ankerplads.

ogdøfo~midletfidJBe~ førmanforsøger bU8Sering OlIt!1' til længee
disttzncL Dette luIn.synes inIllysenIU, men dø t!I' i virkågheden gdet mtlII8e skibetabt.

fordidDutefo~ t!I' blevet tilsidesat.
•-

31. lDstruks for stabsvagten ved Sevæmets operativeKommando under fredsrutine.

•-
Ll. S1VO ktJø oglcoortliMm'udførelsen af~ løberuk mtlritime
~ opgtMr, SOKm4neværepdJa&t, SlImIføm-tilsyn med

o~"'junJaiDnø_

18. S1VO skølVMDtlG'tDgelse øjvøgten motIlt1ge fOl'flldm~ oggøre.sig
bekendt med SiJdt:rnne jorhD/IJs«drertl/ø mtddelelw, som m4tte væregæJdDuk

forvQ8ten..A~ S7VObrl4tr/nJt!1' mD1'8t!Il SOKkde1st ogberønestobsoffi·
cøuømsituatiDnm ogdetSt!1IGk dIgns 1uJ!nd4l.stT. •

21. S7VO t!I' tI1IS'l1ør1igfOl', til dø ttøbløts dokumentation for virlaomMden i form af
sipDIø, /()ggt, easudskrifterog røpportt!l'.

•-
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Påtegninger

32. Kattegats MariDedistriJct vurdereri påtegningen på orlogskutterens rapport:

•--
•••at orlogskutterms chefogbesætning handlede hurtigt ogkorrekt vedredningen afde to
bestl!t1tingsmtlJJer, sdletksat tabet dermed lamblev afmateriel art.

•

33. Fregateskadren anfører i påtegningen afsamme sag:

•-
Chefen for orlogskuttØf!1l harsuppluende oplyst, at kæntringen fandtstedca.10min.

eftø .slæbningens begyndelse, ogatfarten pd dette tidspunkt var3-4knob.
Kærtringen indtraf, efter tit fis/æfartøjet varsk4ret ca.S-IOgrøderudtil styrbord og
herefter tilsynelo4enik blevramt afen .sø. SlÆbetrossen blevkJzppet efter
kømI1ingen.

•-
34. Søværnets operative Kommandos påtegning indeholder ikkebemærkninger til or
logskuttereus rapport, menhenviser til kommandoens påtegning af Søfansstyrelsens brev
indeholdende OplclariDgs- ogKontrolenbedens wrdering afhændelsen. Påtegningen lyder:

•-
idet Søværnets operrztive Komnuzndo slaz1 anmode om at sagen afprincipiellegtUIIIk
behIzndks i Søværnets Havarikommission

•

Andreop1yminger

.
35. søværnetsoperative Kommando haroplyst, at samarbejdet medFammdsvæsenet
vedrørendebesejlingsforholdenc i daDske farvande er tæt ogbaseretpå mangeårig szdva-
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De. På vegneaf Farvandsvæsenet udsendes fra operationsrummet i Søværnets operative
Kommando løbende navigationsadvarsler ogde daglige farvandsefterretninger Id. ea, 1810
overDanmarks Radio.De danskc kysuadiostationer er instrueret om at lade alle modtag·
ne meldinger omuregelmæssigheder i farvandenes afmærkning m.v. tilgåSøværnets opera
tive Kommando. Udenfor Farvandsvæsenets kontortid wrderer stabsvagten i Søværnets
operativeKommando. omumiddelbar indgnbener pAkrævet. elleromeventuelle tiltag
kan afventenormalarbejdstids begyndelse.

Overtrædes forbudet i daDske farvande modat efterlade sejladshindriDger m.v. i
vandet.er det ejerensansvar ogpligtat fjernehindringen. Vurderes en sejladsbindriDg som
kritisk. kan hindringen fjernesfor ejerensregning.

36. Fiskeriministeriets rednings. ogkontrolskibe indsættes efter retningslinierne omtalt
på side680i FlS1cerilrbogen (1990). Sklbene indgAr i den daDske søredningsorganisation og
kan af Søværnets operative Kommando, i egenskab af søredninpceutra1, indsættesi •
redningsaktioner. Af samme grund meldersklbene beredskabsstatus samt afgaDg fra ogan
komsttil respektivestationeriDgsbavnc til Søværnets operative Kommando via marinedi·
strikteme.Løbendepositionsmeldingcr i forbindelse medrutineopgavcr modtages ikte,
men sklbene orienterersædvanligvis mariDedistriJaeme omlængerevarende indsatser.

Det er efterfølgende oplyst, at ommorgenen 24FEB1991 befandtredningsskibet
NORDJYlLAND sigpå positionen Srsl'SN • OO'2O'SE svarende til 24sømilWSWafLin·
desna:s i Norge. RedningsKibet VESTKYSTEN havde siden23FEBkl.2311 været til u.
kerspå positionen 5741'3N -l0034'lEsyd for Skagen Havn, 0.9 sømil fra land.

37. Kattegats MarinedisttiJct har oplyst, at distrilaets næstkommanderende varindsat
somfungerende c:bef i perioden16-23 FEB 1991. Endvidere har distriktet tilkendegivet, at
redningsm'betVPSI'KYS'IENs tilstedeværelse til ankerssydfor Skagen Havn blever
kendt pi et tidspunkt mellem 232311 og240348 FEB,et tidspuDkt der ikke længere kan

~Redningsskibet VESTKYSlEN blevplottet i FOD CCIS(FLAG OrnæR

DENMARKCOMMAND, CONTROLANDINFORMA110N SYSTEM) under
kategorien~ATBIAux, hvilket vil sigeat oplysningen vartil rldighed i konsollerne i
operaUODSfWDJDene i Frederikshavn ogÅrhus.
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38. I FJSkerilrbogen 1990, der varseneste udgave på uheldstidspUDktet, er HG 90om-

talt på side475.

HG 90GAMLE OlE/XP 3283/8.16 BRT/197S/65 HK
EjerJensDuusgård, Home.

39. Skagen Radio bar oplyst, at vagtjoumalen fra 22FEB 1991 gengiveroplysningerne i
meldingen, somliggcr til grund for BLARA NAVWARN 018. Mcldingcn indeholdt ingen
oplysninger om skaderpå HG 90.

40. Orlogskutterens chef har supplerende oplyst, at fiskekutterens styrehus varplaceret
i bagbords sideogvar udstyret meden dør medåbning til styrbord sidedæk. En læpressen
Ding varudspændt i bagbord sidemellem Styrehus ogbak.

Besigtigclse

41. HG 90blevbævet17OKT 1991 på foranledning af forsibingsse1s1catHAFNIA.
Der eksistereringenfotografier, videooptagelser eller lignende. der kandokumentere far
tøjets tilstandvedbjærgningen. HG 90henstAr DU i landsbyen Vogn vedHorsens og afven
ter ophugning. På MariDeaUditøfens anmodning besigtigede Horsens Politi27NOV 1991
HG 90ograpporterede.at stæYDtræet varbeskadiget.

42. StæYDtræet sluttedei flugt medoverkant af rælingcn ogplankenvarflækket, s!le-

des at omkringhalvdelen af densbreddei toppenvar revetaf ogborte. Dervar revet en ki
le af til ca.20 cmoverdenpAma1ede vandlinie. Der var revetet stykke af øverste bord i
styrbord sideogbordet nedenunder varligeledes revetløsfra fastgørelsen i stævIltræet på
en sådan mAde. at der var mulighed for indstrømning afvaud Træet i skrogets stævn var i
megetdårligstand ogvirkede pilråddeDL
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SKADESOPGØRELSE

Personskader

43. Marineoverkonstabe1 HSblevi forbindelse med kænuiDBen kvæsteti maveregionen
af en wire. Han bleviDdlagt på Ålborg Sygehus med en formodning om tarmspræDping,
der vistesigat være ubegnmdet. MarineoverkODStabel HS blevudskrevet fra sygehusct 8
MAR 1991 med et grimtar pi.maven undernavlen.

Materielskadcr

44. I forbindelse med kæntringen af HG 90ogopsamlingen af de to marineoverkon-
stabler skete følgende skader:

• Slæbetrossen blevkastetoverbord oggiktabt.
• Gummibådens enepontonpunktcrede.
• GUIDJDlDldens p1ltænpotor blevbeskadiget.
- Bærbar radio blevbeskadigct af vand.

Matcrie1skademe er wrderet somubetydelige oger derforikkeopgjort økonomisk.

Beredskab

45. Orlogs1cutterens beredskab var24FES nedsatca. 8 timermedens en DY gummibåd
blevfremskaffet.

. KOMMISSIONENS VURDERING

46. Kommissionen vurdererat HG 90stævnunder bugseriDgen blevtruldcct ned, hvor
ved vand trængte ind i slabetgennemhulleti stævnen. FlSkefartøjet kæntrede ogS8Dk øje.
blikkeligt, fordi det blevramt afen storsø pi et tidspunkt,hvordet ikkelængere var sta·
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bilt.SkadensomHG 90blevpAlen i stævnen22 FEBom aftenen,opstod under flere slæb
ningeraf bugserbåden SVEND, og muliggjorde underugunstige forhold vandindtrzngen i
skroget. Omfanget af skaderne, som de fremstod ved besigtigelsen, vurderes at være større
end på det tidspunkt, hvororlogskutteren klargjorde til bugsering.

47. Stabsvagten ved Søvæmets operative Kommando vurderede tilstedeværelsen af et
uidentificeret drivende fiskefartej i skibsruten ved Skagen somværendetil fare for skibs
trafikkenogbesluttedederforat fjernedette risikoe1emenL Kommissionen finderbeslut
ningenvelbegrundet ogindenforrammerneaf samarbejdet mellem Farvandsvæsenet og
SøværDets operative Kommando og i overensstemmelse med bestemmelserne i Midlertidig
Instruks for SkibschefeD.

48. Omend meldingen fra havundersøgelscssb"bet DANA240022 PEB anføne, at det
drivendefarttj vardet samme som omtalti BLARA NAVWARN018, finderkommissio
nen det naturligt, at Søværnets operativeKommando ikke bedømteidentifikationen som
sikker.

1Vivlen om skibets identitet blevunderbygget af den kendsgerning, at der var ca.60
sømilmellempositionen, hvorHG 90US blevforladtca.29timer forinden ogpositionen,
hvorHG 90blevrapporteretafDANA.

Det er kommissioneus erfariDg. at j mørkeogunder d!r1ige vejrforhold, kan af1æs
ningaf fisteskibencstenctinpnumre oftevære vanskelig og resultere i fejltagelser.

Endviderekaukommissioncu konstatere, at dervar forvirring omHG 90navn. Nav
net opgives somUS omaftenenfredag22 FEB,da lcutterens besætning tagesombord j

bugserbåden, en oplysniDg stabsvagteD ved SØværnets operativeKommando ilcke fandt an
ledningtil at lade kontrollere, da den stammedefra HG 90egenbesætning, og han i den
foreliggende situationikkehavdeandre forpligtelser end at advareskibsfanenmed enna
vigationsadvarsel.l forbindelse med overvejelserne 1~ døgnsenere omat fjerneHG 90fra
skibsrutcnerfaredes det, at fiskefartøjets navn varGAMLE OLEi henholdtil dcu gælden
de udgave af FlSkerilrbogen. Kommissionen vurderer,at usikkerheden omdet rapponere
defiskefartøjs identitetvarfotStåelig.
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49. Det er kommissionens wrderiDg, at der til operationsrummene i Søværnets operati-
ve Kommando ogKattegats Marinedistrikt ikkevartilgAet oplymiDger omde skader,HG
90blevpåførti stæYDCn underslæbDiDgsforsøgene omaftenen22 FEB. Meldingen fra bug
serbådenSVEND, somSkagen Radioviderebragte til SØværnets operative Kommando.
om at bcsætDiDgen vartagetombord i bugserbåden SVEND, indeholdt ingenoplysninger
om skaderpåfiskefartøjet. Vagthåvende officer, sommodtog meldingen. skønnede det ik
ke nødvendigt at koDtakte bugserbåden SVEND direkte, da hanhavdesikkerhed for, at in
gen personervari fare. ogder derforikkevarsøredDiogsmasige pligterogansvar at vare
tage.

Kommissionen finder det at væremaDglende forudseenhed, at stabsvagten ved Sø
værnetsoperative KOlDIDIDdo ikkesamme aftensøgte oplysDinger omejerforholdet ogAr
sagentil, at HG 90varforladt. Disse oplysDiDger varvitalemedhenblik på CD rækketiltag,
der blevundladt, herundermelding til Farvandsvæsenet, senerekontakttil ejeme, informa
tion til Kattegats MariDedistrikt og overlevering til dentiltrædende stabsvagt. Undladelser
ne bevirkede, at Søværnets operative Kommando ikkepi tiIfredssti11ende viskunneva
retage siDe opgaver i relationtil de problemer, et dødtfartøjkunneforårsage i farvandene.

50. Lordageftermiddag 23FEBmodtog vagthavende officerved Søværnets operative
Kommando telefonisk hCDVeDdelse fra skipperen påHG 90. der omtaltehændelsen. efter
spurgtenyt ogsom afslutDiDg udtrykte formodning om.at HG 90mAtte være sunket.Kutte
rens skaderblevikkenævntunder samtalen.

Indholdetafsamtalen blevviderebragt telefonisk til vagthavende officer vedKatte
gats MariDedistriJct, menblevikke optegnet i denelektroniske dagbog ellernedskrevet.
Stabsvagten blevikkeinformeret, ogder er usikkerhed om.lM>rYidt telefonsamtalen blev
omtalt i forbindelse medafIØSDiDgen afvagthavende officer kJ. 1800 samme dag.

51. Kommissionen vurdererdet sommanglende situatioDSfornemmelse, at denvagtha-
vendeofficer vedSevæmets operative Kommando. udover ejerensD8VD ogadresse ikke af
æskedeskipperen yderligere oplysninger omArsagen til, at HG 90var forladt ogderigen
nem kunDe have erfaret omfanget ogarten affartøjets skader. Enskærpende omstæDdig
hed er det forhold. at stabsvagteD ikkeblevinformeret omtelefonsamtalen. ea oplysning
der kunne haveinitieretenbe!lvcndelse fra Søværnets operative Kommando til ejerneom,
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at ansvaret for at fjerne HG 90fra farvandene var deres.Passiviteten hos vagthavende offi·
eerhavdesomkonsekvens, at overleveringen til afløseren oginformationen til Kattegats
Marinedistrilct var mangelfuld.

52. Vagthavende officer vedKattegats Marinedistrilct, der påbegyndte vagten li 232300
FEB, file ikkesærlige informationer om HG 90underoverleveringen fra forgængeren.

53. Kommissionen finder. at udpegningen af orlogslcutteren til at udføreopgaven var en
hensigtsmæssig disposition. Stabsvagten vedSøværnets operative Kommando havdei reali
teten ingenvalgmuligheder, da orlogskutteren var denenesteegnedeenhedi nærhedenaf
HG 90,somSøværnets operative Kommando udenvidere kunne beordre indsat.

54. Beordringen af opgaven sketevedat vagthavende officer i operationsrummet i sø-
værnetsoperativeKommando telefonisk instruerede vagthavende officer vedKattegats
MariDedistrikt. Vagthavende officerved Kattegats Marinedistrikt videregav straksopgaven
ogordren telefonisk til chefenfor orlogskutteren. Chefenfor orlogslcutteren fik intet at vi·
de om skadernepi HG 90 i forbindelse medbeordringen af opgaven, eftersom hverken sø
værnetsoperativeKommando eller Kattegats Marinedistrikt havdekendskab til disse. Han
var iøvrigt ikke bekendtmed BLARA NAVWARN 018, somorlogslcutteren førstmodtog
søndageftermiddag 24FEB efter ankomsten til FIAdcstation Frederiksbavn.ladsJållige
opfølgende telefonsamtaler drøftedeoveIlDZVDte officerer opgavens karakterogrammer.

Det er kommissionens vurdering, at ordrenomfjernelse affislcefartøjet ikkeblev
famlet fuldt ud af de implicerede, ogvedKattegats Marinedistrikt og i orlogslcutteren
herskededer tvivl om opgavens karakterogrammer. Enskriftlig opfølgning af den indle
dende telefoniske ordregivning lamnehaveskabtstørreklarhed, herunder især havepræ
ciseret at orlogslcunerens opgave var at fjerne en sCJ1adshindring ogikke at foretage en
bjærgning i almindelig forstand. Kommissionen bar noteret sig. at vagthavende officer ved
KattegatsMariDedistrikt af egendrift søgteat tilvejebringe yderligere oplysniDger bos Fre
derikshavn Politi.TBgengæld vildledte vagthavende officerved Kattegats Marinedisuikt
chefenfor orlogskunereD, da ban omtaltespørgsmllet ombjærgeløn i forbindelse med 0p

gaven.
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SS. Det er kommissionens wrderiDg, at chefenfor orlogskuttereD, underde herskende
dårligevejrforhold. i mørkeogmed en betydelig søgang, der varuregelmæssig ogforstær
ket af kysteD, på bedst mulige måde undersøgte HG 90 tilstand, før han begyndte bugserin
gen.

OrlogskuttereD sejlede nmdt omfiskefartøjet 3 gange på tæt holdogbelystedet
med orlogskunerens kraftige projektør.

Chefenfor orlogskuneren instruerede persoDligt gwmm"bldsbesætDingen oggaster
ne, der skullesættes ombordi HG 90. Hanunderstregede, at fartøjetførstskulleundersø
gesfor ombordværende personel, fordidetsidentitet førstvilleværeendelig fastsllet, Dår
holdet nlcde ombord. Derefterskulle fanøjet inspiceres for eventuelle papirer,skader,
indtrængende vandogmaskineriets ogstyregrejemes tilstand. Hanbeordrededem til at
være påpasselige ogløbende overradioenat rapportereom holdets observationer.

Det forekommer kommissionen at være en fornuftig disposition at følge marine
overkoDStableme HS's ogPUs forslag omat lade dembege blive ombordi HG 90 for
under slæbDiDgen at overv4ge fartøjet ogevenmelt styre med.

56. Kommissionen wrderer, at holdet, der blevsat ombord i HG 90,ogførerenaf
gwmmOlden efter bedsteevneudf.rte ordrenom at undersøge kunerenstilstaDd og iden
titel På trods heraf blevskadeIDe i stævnen ikke opdaget.

Marincoverkonstabel KSvarførstemandombord oghan kontrollerede dækketog
forskibetuden at observere nogetUIlOl1D8lL Han fastgjorde slæbetrossen til masten, der
var eneste mulighed, ogplaceredetrossen påbakkenmellem2 kæber eller tilsvarende støt
ter.

MarineoverkoDstabel HS undersøgte bege sideraf forskibet oglysteherunderpå
stævnenuden at bemærkeskadereller finde indU'æDleade vand i kunerensbund.

Marineoverkonstabel PU løftededækslet til maskinrummet ogfandtrummettørt.

F.reren af gwmm"båden sejledevedankomsten f.rst nmdt omHG 90med det sær
lige formAl at kontrollere, at der ikke varhulleri sJcroget.1 ventetiden, indtilmarineover
konstabelKSkomtilbage i gummiblden, sejlede han endnuengang rundt omHG 90.og
heller ikkeved deIU1e lejlighed konstateredes skader.

57. Det er kommissionens opfattelse, at bugseriDgen påbegyndtes. fordichefenfor er-
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logskutteren vurderede, at situationen varunderkontrol, herunder at HG 90var stabil.
Slæbetrossens fastgørelsespunkt i masten varikkeideel, menenestemulighed ogforsvarlig
underde givne omstændigheder. Beslutningen omat bibeholde to gasterombordi HG 90
blevførst taget,da holdet varkommet ombord i fanøjet ogefter forslag fra de pAgæJden
de.Kommisaonen anserikkechefens accept af forslaget omat forsøge at styre HG 90un
der bugseringen somen ordreom at varetage en postsomrorgænger, mensomet forsøg
der burdegøres. Gasterne vurderede hurtigt, at medstyriDgen i HG 90varudenbe~dniDg.
ogtogderefterophold p! dækket. Kommissionen finder, at dennewrderiDg var fornuftig
ogunderbygget af almindelige sømandsmæssige erfaringer, der tilsiger, at sØg af skiDe
under bugsering. specielt mindre fartøjer, kun bar ringe elleriDgen indflydelse pi det slæb
tes opførsel Det er dogkommissionens opfanelse. at de2 gasterburdebave meddehde.
ne dispositon via radio til chefen for orlogskuneren.

58. Da kæDttiDgen indtraf. er det kommissionens opfattelse, at allemedvirkende en
keltpersoner handlede hurtigt,kanelet oghensigtsmæssigt underdenpAfølgende søred
ningsattion.

Kommissionen wrderer, at det forhold, at de to gasterombordi HG 90opholdt sig
pi dækketfremfor i styrehuset, var en medvirkende Arsag til, at densenereredningblevtil
endebragt så hurtigt,

59. Kommissionen finder det uforst!eligt, at der ildee er etablereten procedure for lø-
bendeat boldeSøværnets operative Kommando orienteret omF'JSkerimiDisteriets red
ningssldbes positioner, også oh de er til søs. Det vurderes endvidere uhensigtsmæssigt, at
der ikkemellemSøværnets operative Kommando ogFISkeriministeriet er indgået aftaler
om indsænelse af redninpslobene i andreti1fz1de, endhvad der er bestemt for søredniDgs
situationer.

KOMMISSIONENS KONKLUSION

60. Kommissionen konkluderer, at HG 90GAMLE OLEforliste pi grund af vandind
uzugning gennemlækagen i stævnen, pAført fiskefartøjet 22FEB i forbindelse med bug-
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serblden SVENDs sJæbniDgsforsøg.
Da orlogskutteren 24FEBbegyndte bugseringen, medførte skadernes karakter og

omfang øgetvandiDdtræDgning i mængder. så igangværende lænsepumper ikke længere
kunne fjernevandeL Pågrund af de herskende vejIforbold tog HG 90burtigtså meget
vand ind. at den kæntrede ogsaolc.

Kommissionen konstatererendvidere. at qen af de officerer der varaktivtinddra
get i beslutDiqen, beordringen oggennemførelsen af opgaven medat fjerneHG 90varvi
dende om.at fiskefartøjet varbeskadigeL Det kan imidlertid konstateres, at fastholdelsen
ogviderefonnidliDgcn af den viden, der rent faktisk tiIgik Søværnets operative Kommando.
var utilfredsstillende.

Kommissionen kan tilsluttesigstabsvagtens wrderiDg, at orlogsJcuttereDS bugsering
af fiskefartøjet HG 90ikkevaren bjærgning i dette begrebs egentlige forstand, men en mo
tiveret ogvelbegrundet indsatsfor at fjerne en sejladsbiDdriDg. der vartil fare for sb"bstra
fikkeni det befærdedefarvand ved Skagen, menen præcisering berafoverforde implicere
de parter fandt ikke sted.

61. Stabsvagten ogvagthavende officer ved Søvæmets operative Kommando 22FEB
om aftenen var for passive i relation tilbegivenhederne omkring HG 90.Detkan bebrejdes
begge officerer,at derikke blevindbentetyderligere oplysDiDger og derfor ikke blevvi
dereformidletoplysninger tilKattegats Marinedisttitt ogFarvandsvæsenet.ligesom der ik
te blevgivetfyldestgørende overlevering.

62. Vagthavende officer vedSøværnets operativeKommando 23FEBomeftermidda
genml bebrejdes,at baD ikkeudDynede muligheden forat klarlægge oDJStændighederne
vedrørende HG 90vedtelefonsamtalen medskipperen. Endvidere er det ea forsømmelse,
at haD ikke orienterede stabsvagten omsamtalen ogdensindhold ogfastholdt oplysDiDger
De til bJugfor overlevering.

63. Kommissionen finder. at stabsvagten 2A Fæ vedSøværnets operative Kommando
besJutDiDg om at fjerneHG 90fra skibsruteD varkorrekt, mendet ml bebrejdesstabsvag
ten, at den mundcIige iværksættelse ikke blevfulgt op af en slaiftligbeordringfor eksempel
pr.sigDaL
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64. Vagthavende officerved Kattegats Marinedistrikt modtog 23 FEBomeftermidda·
gen telefonisk fra Scavæmets operativeKommando en orientering omdendrivende HG 90.
Det varet feJlskøo, at ban ikkefastholdt denne oplysDiDg og overleverede den til sin afløser

ld. 2300samme aften.

65. Vagthavende officerved Kattegats Marinedistrikt 23FES fra ld. 2300 b!Ddterede i
almindelighed situatiODeD tilfredsstiDende, menJam bebrejdes at haD UDdlod straks at in·
fonnere stabsvagten vedKattegats Marinedistritti hjemmetvedbeordringen af den usæd
vaDlige bugseringsopgave, samtat han blandede spørpmAIet ombjærgeløn ind i billedet.

66. Kommissionen finder. at chefenfororlogskutteren tilrettelagde oggennemførte den
beordrede opgave særdeles kompetent ogi overensstemmelse medgodtsømandskab. Hans
besttzbelser pJ, under de berskende vcjrforhold, at undersøge det ukcudtefiskefanøj var
fyldestgørcnde. ogdet er forståeligt, at haD underde vanskelige forbold ikkeopdagedeska

den i stævnCD. Hanspersonlige instruktion af fanøjsbesæmjng ogentriDgsbold var hen·
sigtsmæssig ogudtømmende.

Chefensreaktionerved HG 90kæntringvar prompte ogprofessionelle, hvilkct
kommissioncu finder.varhoved1rsagen til dct lykkelileudfaldaf søreAninpaktionCD.

67. Kommissioncu tonIdudercr. at psteme i gwmmDlden og ombord i HG 90aJleud

førte deres opgaverprompteogmed initiativ ogsundforDUft. Da de opdagede, at forsøget
på at styre HG 90varudenvirkDiDg. valgte demegctfonmftigt at forladestyrehusetogla·

ge opboldpå dækket, eD beslutningdervarhelt i overensstemmelse med princippet om at
visesund fornuftog indenforrammerne af denopgave. de selv havdeforesllet cbefca,og
somformodentlig var den altovervejende grundtil. at kæntriDgcu ikke resulterede i alvorli
gere følger.

AFSLUITENDE BEMÆ:RKNINGER

68. Som anført i rapportens incDedende bemærkninger. fik såvel ForsvmkommaDdocn
MariDeauditercn somSøvæmeu Havarikommission først kendskab til hændelsenvemø.
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rende HG 90forlis. da5øfansstyrelseDs Opklarings- ogKonuolenhed udsendte en rapport
vedrørende uheldet- i det væsentlige baseretpå oplysDjDger fra en søforklaring afholdt i
Hjørring 21MAR1991. I søforklaringen deltog en repræsentant fra Kattegats Marinedi·
strikt, menheller ikke dettehavdeForsvarskommandoen, MariDeauditøren ellerSøvzr·
nets Havarikommission kendskab til.

Kommissionen finder, at forløbet af dCDDe sagbør give anledning til, at Forsvars
kommandoeDS bestemmelser vedrørende rapponering af særligc hændelser, persoDuhcld
m.fL yderligcre inclskzrpes.

69. Kommissionen kan i medføraf pkt.66i koDk1usionen ikke være eDig i Søfartsstyrel
SCDS wrdering af hæDde1scD, ligesom det er havarikommissioneDS opfattelse, at der ikkeer
grundlagfor at opretholde sigtelserne modtre besætningsmedlemmer fra orlogskuttercn.

70. Kommissionen bar bemærket, at dokumentationCD i forbindelse medhændelsesfor
løbet er sparsom fremtil det tidspunkt da søredningsaaionen iværksættes og det er ligele
des opfattelsen, at FODCCIS ikke harværetudnyttet i fuldt omfang, da der i systemet lå
oplysniDger. som ikkeblevbenytteL

71. Kommissionen bar noteret,at CIS BST046-5 vedrørende bjærgning ogassistaDce
ydet af flAdeDS sb"be er ajourføn i MAR 1985. som fltlge afSøværnets HavarikommissioDS
anbefalinger i anledDiDg af en sagfra 1983 om bugseruheld.

Kommissionen finderdog. at denneudgave i sit nuværende omfang iklce giver til·
strækkelig vejledDiDg til sbDscbefeme.

72. Uden at BDfægte stabsvagtenved 5øvæmets operative Kommandos beslutning om
at anvende orlogskutteren til opgaven finderkommissionen det forken, at redningsskibet
VESTKYS1EN ikkeblevanmodet omat fjerne HG 90-

Det er bekendt, at rtdnjnpsldbenc, udoverafpngs- ogankomstmeldiDger. ikkelø
bende holder Søvæmets opemive Kommando ellermarinedistrikteme underrettetom
deres position. Kommissionen har DOleret sig,at redniDgsskl"bet~STEN lå til an
kers tæt vedSlcagen fra l time og 11minutter, f.r DANAgavmelding om HG 90. VEST·
KYS1ENs tilstedeværelse i oimAdet blevpi et ikkenærmerefastsJået tidspunkt registreret
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af KattegatsMarinedistrikt ogindførtpåFOD COS plottet under kategorien~ATE/
Aux. Vagtenved Søværnets operativeKommando hartilsyneladende ikke anvendtdenne
oplysning i wrderingen af situationen. Kommissionen skal anbefale.at Søværnets operati
ve Kommando indskærperoverfor stabsvagten, at samtlige relevante oplysninger i FOD
ces anvendes. Endvidere bør Søværnets operativeKommando undersøgemuligbederne
for at etablere en samarbejdsaftale med FISkeriministeriet vedrørendeindsættelseaf red
ninp.uibeDe herunder regelmæssig opgivelse af positioner.

73. Slutteligfinderkommissionen, at det bør anbefales Søværnets operativeKom-
mando. at sædvanemæssige afcalcr med Fævandsvæsenet vedrørendetilsynet med farvan
dene og andre samarbejdsrclationer formaliseres.

SAGENS AFGØRElSE

Forsvarskommandoen havde følgende bemærkninger til sagen:

"-
1. Forsvørsk:I:muru (FKO) lam dlsIutte sil SlIKvunlering oglamJc1usilm
Chefm for SfJvæmø opmllive Ko1tlmtl1UJo (CHjSOK) tmmodes srJledes omsom rø
tergllJ7&fChel(li~ stz8Øl overfor imp1kelwpttIOMl.

2. FEO harnotDet sig. (li SliK1rJJrfremsot aftJuttende bemærlaUnger i rapponDU
pia. 68· 73, ogWl1henWJe SOKopmærksomJw.d herpd, idet FKO skIl1 meddele føl
gende~rendepkt. 71:

FKO vil~ batemme1smJe FKOBSTSYNtu6-2(A) ogFKOBSTSYN
fU6.5(B) omhenJwId.wi.s "bjtJ!181fin8 afog~ tilflMensskibe"og"bjærg
ning ogas.risttmceydet aff/4tJøuskibe" til m FKOBST.lden forbinåelse erdet hensig

1m (li ovøføre aftnit m«lsø~indhold til relevtmt SOKBST.
FKOerbekmdt met4 (li SOKharudIItf!tjUl "bøtDnmelserfor buprinf isø

væmet~ døørøulerulgivØ somSOKBST fU6.3.
"-
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Chefenfor søværnetsoperative Kommando havde følgende bemærkninger til sa

gen:

•

1. SlIKluv udJrykJ sigkriJisk om viue siIJøaf~orl#bet i SOKoghosKJzJ·
tqats MarinedJstrikZ (KGM).

2. Jeger ikIæ umig idetanførte oghor, for Id vidttZIfIlJr SOK, cwerforø1k stabs·

vagterM ogvagthavtNk ofJi«m"kzdet inds1cæpt ddJ vigtighedDJ afstedse øktivt al sø
gerdevanJe tildrtlgdst:rId~igt sommuligtbelyst ogdDkurnenttm DVerfor in

volvemle, Iu:rundøfulJlI ud at udnytte samJ1ige nwJige injomuJtionskildet; delspligten
til minutiøsogfy~rende ov~ ved vagtaj1øsning.~ ti'bdwv~for
skriftlig opf,Tping afmundllige direktiver~ Overforfin aftUdirekte irwol·
v~ ofJicerø' luvjeggjon pdlak SOKvil TM4den~ QIJ/aJning~mulig
~ foretøblerint afet~ samtlI'bejtU mt!d Fu/ætiministeriet med henbUkp4
enfOl'betJret koorrlinBing afindsatsen dl.s. Enddigagter SOKnøjere al VUIde1e, om
oghvoruforrrW/ø aftdømed ogSÆdvønenræssige TUtiner i mtIliDn tilFarvandsvæs~

medfonUlIam fomuzli.sera.
•

Chefenfor 5evæmets operative Kommando haroverfor sbDscbefen udtalt:

•-
l. HosltJgt tilstillD rapportfrøS~HtlVtJIikDmmissi (SHK) om lUIMfIe til·

~

2. 0pI jer kan tilsluttemilSlIKrøpport ogjiluJøsomIcommissionm, flt jisIæJaJt
ttrDI forliste SDmhige afvtll1llin.dJrÆng gmnem 1Ækt:IBr, dø VØI'pif", kutttrDI inden
orItJ&Tkutterens bupingafdm. DenM 1æJaIBt vørikIæ kendtpdforh4n4 ogblevpd
gt'UIId afde~o~ ild« konstatett redorIogskutterms efterom
~grundige wu:1m"tlse af la.Itteren, itulen buptringtn pdbegyndles.
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3. TUdrageben medføne enpersonskade, menhavde ingen tlIfdre betydende kon-
sekvenserforSøvæmeL

4. Som SHKfindø je" tit SOlen ikU rumme belawfor tit laiJism Dem somda
værendechqfor orlot,J/alJtert:n eI1ønogen i Deres dIlvæmuJe bestl!l1ling. 7Vært imod
ses IH at htJve tiImte/Qgt oggennønføn Dt:rrs opgavesætldes kompetenl ogi overens

stemmelse medgodt ~mtlIIlIsskDb. Det.synG tillige kltzrt, at Dt:rrsprompte ogprofessiD

MIle ind.sats vt.dbjærninlen afdøesombordfaldne bes«Jnin&rmedletnmervarafg,.
muk for, tit den /ykkeJlD nwJ godJ TUU1tJZL

So SØBen givermilderforønledning til overfor Demsom daværende cheffor ør

logskuttemr tit udttykJæ min tilfredshed medog~ b4tk afDerø ftJl'iHn.

tklseog~ afbupringen ogafDeres efterføl8enJIe~gmnemføne rwI
ninptllakm.

6. Som delvilV~Dem bekmdt, luv op4 Mørirwzuditørm (MAU) undenøgt og
vurrkret sagen. MAUl'IIlderin8føne iIJdlt.dnin&rvi~ tit dø bkv • sigt. mod
Dem ogandre iDt:ta besÆtnin, for ovtfIfrrIedåse afmilitærstraffelov. MAUh/Irsidm

meddelt Demikke tit vilk træffe~ i SØItJI,/ØTSHK.r~ var tilenJk
bragt.

7. Derfrøng6r imid1mid nu,at SlIKfinder, at .qm ikke 1Il1n1neI' grund1t:Iffor at

oprmwlde lU rejste sigtd.wmodDem ogDtrudtzværenM~ Jeg
erenig i tItnM vrurktin& ogMAUhørpr.15.d.s. kstDnt, tit sigtelsen modDemfrafal
da.

8. I sætfiBe skrMlser til~11SItZb~ døVQT ombonli fis1cekillteren hor
Jeg meddåt minopfattdst ogafgøråst afsagen. OverførlUpIgat/IJDuk luvjegsuppk
muk udttI1l, tit tklnørk htJve holdlDem~ om, at de tog op1u:J1dp4 jiskåJ,It
teens dæk, UldJeg lIIDrlertr, tit viden hDom lrunM1Jave betydningforDt:ta ovm,/ik og

VUIderinraf~ sik1u:thd. DenMdisposition finderJeg~fomufti& og
dm varutvivlsDmt vÆSDllligt mtdvirlcmtk ti4 tit lU Iwrti# blev triJUI, dIlltuttttrn
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Chefen for søværnets operative Kommando bar overfor marineoverkonstableme
PU ogHSudtalt:

•

l. Som SHKjiruJøjeg, tIl.sagm ikke rummer belægfortil kritisere Den!s indsats.

TværimodSD Detil~ udvistgodt.~ tlVerIæg ogtit Iuzve handlet for

nuftigt.

2. Undersøgms tfter/OTIkning hIITman bLtJ. h«/tel.sig~ tit Desammen nwl
~HSjPU, da deJ lIirte .sig umuligt tit .styre lalttema underbJl&Strin&
vøl&te al,.opholdpddækk41egftndø, al tiDrM disposition VQTfonu.ifti8, ogden

VQTutvivlsomt vÆJerIt1.f# ml'.tlvitke1uU ti4 alDehwtiBt 1aIIIM bjÆlpS, da la4tema
lcÆntrr.de. DogmDIØjeg, Deviarødioburrk luIveholdlDeres cMfi or1otfsIa4tema un
dendel høom. idd kmtIs1uIb tilDeres ophoIdsstMpdfis/ækzlttetm1al1lM havebetyd
ningfør hDn.f overblik (JVtfT ogvurrIøin8 afDeres~

3. DetfmnIIr imi41mid IIU, tit SlIKfindø, tJJt.r., ikke 1II1MI61fU11d/t18for tJJt

o~ de rejste .sigIåseTmodDem e11øtllUire i~ Jeg ermw i tIenM
vzurlerin& ogMAUhIITpr. 15. tIs. battmt, tJJt .sigtelsen modDem fra/øJJlt!s.

•

OIefenforSøværnets operative Kommando bar over forstabsvagt 1bl.a.udtalt:

•-
1. Som SlIKnu!jegfinde, tJJt m~ omstænIJigIwdVftI&4Ykkm vm; tJJt SI-
væmet.s operalit1e Kommtmdo (SOK) ikke udIryttetkalk mulige informatimr.sJåldø til
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klarlægning afsituationen, somderved kunforeld fragmentarisk oplyst.

2 leg skalderfor overforDemsomstabsvagt i SOKi tiden 22 FEB kJ. 1500- 23

FEBkJ. 0900 1991 p4taIe:

- at De undlodat foranstalte forholdene omkringfiskekutteren HG 90udtøm
mendeoplyst,

hvilJæt \IQ1' medvirIcenJk mOl til, at orfogskutteren pdbegyndte bugsering uden fyldestgø
rende kendslalb lUftskå:ulterens mangelfulde sødygtighed.

3. Derimodfinder jegdetubeføjet som SHKat kritisere Demfor ikJæ at laderele-
van/e instanser informere, idetSOKs 1UlIIigationsadvarse1 (BJ4vand Radio Navwam
018)nu! anses da:Jckøu:/e.

4. Som rettergalflPChefagterjegintetviIkre at fOre/Ole i sagen.
•

Chefenfor Søværnets operative Kommando har overfor stabsvagt 2 bla. udtalt:

•.....
1. TddTagdsen rMdførre enpmonskade, men luIvtk ingm fll'Ulre betydende kon-
sekvenserfor Søværnet.

2 Som SHKfinderjeg, at Deres disponering afKattegats MarinetJistrikt (KGM)
med orlogskuJteren til dm foreliggende opgave varIørrekL Jeg finder imidltrtid tillige
kritisabelt, ogskDJp4taJe overforDem, at Desomstabsvagt i Søværnets operative Kom
mando (SOK) i tiden 23 FEB Id. 0900·24 FEBkJ. 0900 1991undlodat /Qde SOK
mundtlige direktiv tilKGMfølge opmedenskriftlig ordre evt.pr.signal, hvilket havde
til følge, at derintlJednin&Mst bbtk hos KGMogi orlogskuJteren herskede nogen usik

.keThed om, hvori opgaven præcist bestod.
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3. Som rettergtJ1J&fchefagterjegintetvidere al foretage; sagen.

Chefen forSøværnets operative Kommando har over forvagthavende officer 1 i
SOK operationsrum udtalt:

I. Som SHKm4jegjinde, al enkdsogeJJlk omstændighed vedulykken var, al S,.
væmetsoperative Kommruulo (SOK) ikJce udnyttede allemulige infonnationskildertil
Iclorlægnbrg afsitJ.uJtionm, som derved kun foreld fragmentarisk oplyst.

2. JegsIaI1 derfor overfor Demsomvagthavende officer; SOKopertllionsrum ; ti·
den22 PEBId. 1800 • 23 PEBlcL 0800 1991p4tak:

• al DellIIIlkxlal søge forlwldene omkringjis/ækuJteren HG 90udtønzmeruk
oplyst,

hvilketvarmedvirkende thag til, al orIogskuJteren p4bq.yndJe bupring udtn fy1destg,.

rendtlcen.skDb til ji.s/ækutteTelfS mJl1'f8d:fu1de~

3. Derimodfin4ø jegdetubeføjet som SHKal kriJisue Dem for ikJce al /odereJe·
vante insuznser brformere, iIkt SOKs NZVigationsa4vøne1 (Bl4vand RDdio Navwøm
018)nu!anses dælck.tntk.

4. Somrett~ agterjegintetvidere alfOmJlBe i sagen.
•

Olden for Søvzme1S operative Kommando bar over forvagthavende officer 2 i
SOK operatioDSrUDl udtalt:

l. Som SlIK m4jegjinde, at enkdsageJJlk omstændighed ved ulykken var, at S,.
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værnets operative Kommando (SOK) ikke udnyttede allemulige informationskilder til
klarlægning afsituatio~ som derved lamforeldfragmentarisk oplyst, ogat SOKikke

underhelehændelsesforløbet fyldestgørende tilsikrede, at andre relevante instanser blev

informeret. Dette varmedvirIcentk bg til. at orlogskutteren~e bugsering uden
fyldestgørende kendskab til fiskekutterens mangelfulde sødygtighed.

2. Jeg skalderfor overforDemsom vagthaveruk ofJkeri SOKoperationsrum i ti-

den 23 FEB kJ. 0800 - kJ. 18001991pdtaJe,

- at Deden 23FEBom eftermiddagen vedtelefonsamtale medslåpperS.B.
Christensen wul10d at søge forlwldene omkringjiske/alIteren HG 90fy/destgø
rende oplyst,

- atDe wul10d atdolaunentere samtalen i operationsdogbogen ellerp4 anden
vis;

- at De undlod at informere stabsvagten om detpasserede, og

- at Deres overkvering til Deres afløser efterdetoplyste varma1I8elfuJd.

3. Sammenfattende mb. jegbebrejde Dem, atDeres tjeneste som vagthtzvt:ruk offi-
ceri den omhandlede sagvarpræget afpassivitet ogikke varfyldestgørende.

4. Som renergangschefagterjegintetvidere atforetage i sagen.
•
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KORVETS (NIELS JUEL-k1.) BRAND I SKORSTEN.

SITVA110N

1. Under seJlads i Den Arabiske Golf 26 MAR 1991 opstod der brand i korvettens
skorsten.

KOMMISSIONENS VURDERINGSGRUNDLAG

2. Kommissionens rappon er udarbejdet på grundlagaf korvettens rapport med frern
sendelsespltegDiDger af chefenfor 21.Division, chefen for2. EskadreogSøværnets opera
live Kommando.

Endvidereer der indhentetsupplerende oplysDiDger fra korvettens teknikofficer.

RAPPORTERET HÆNDELSESFORLØB

3. 26 MAR 1991 afgik korvetten fra havnenJebel Ali i De Forenede Arabiske Emira·

ter for at gennemføre mas1cinprøver efter afsluttet bovedmotorefwsyn. Maskinprøveme
begyndte ld. 1620 ogforløbp1anmasigt indtilkJ. 2028.

SkIDet var i lu1aIiDgsti1sta YANKEE og2.beredskabsgrad.

Vmd ogvejr m.m.

Vind:
Vejr:

Sø:
Sigtbarhed:
Temperatur:
Barometerstand:

N~7m/sek.

Klart.
1.
7sømil.
2fl:.
1007mb.
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4. IO. 2028 på positionen 2So18'SN·540:26'SE observerede 2. operationsofficer og
vagtcbefen, fra styrbord brovægegnisteroglaaftig røgudvikling fra skorstenen. Dette blev
øjeblikkeligt meldt til kontrolrummel Samtidig angav brandmeldeanlægget i
kontrolrummet, at der var brand i skorstenen ogminuttetefter,at der var brand i
maskinrum 4J.

Maskinvagthavende sendte.på baggrund af den indkomne brandalarmfra skorste
nen, 2 maskingaster til 01-dækket for at kontrollere brandalarmens rigtighedHerfra mod
togkontrolrummet kort efter melding ·om en megetophedetskorsten, koncentrereti styr.

bord side.Ligeledes observeredes en kraftig røgudvikling på 'IV-overvågDingen fra maskin
rum4J.

Elektrooffioeren, der sammenmed teknikofficeren ogdriftsofficeren, ogsåbefandt
sigi kontrolrummet vedbrandensstart, løb ned i maskinrum 4J for at få overblik over
branden ogpåbegynde den indledende brandbekæmpelse. Samtidig begav driftsofficeren
sig til 01~ækketfor at lede brandbekæmpelsen vedskorstcnen.

Ele1ctroofficeren observerede ved sin ankomsttil mas1åDrum 4J en kraftig røgudvik.

ling ogbrand på styrbord side af hovedmotorens udstødsrecciver vedskottet til maskinrum
li. hvorforhan straks forsøgte at bekæmpebranden med en C02·hlndslukker. E1ektrooffi·
eeren måne imidlertid indstille brandbekæmpelsen på grund af tiltagende røg.

IO. 2031 anmodedeteknikofficeren broen omat aktiverealarmsignalet efterfulgtaf
ordren "PÅ POSTFOR HAVARIRUlLE".

Herefter iværksanes denviderebrandbekæmpelse. der blevledet fra kontrolrum·
mel

S. Detaljeret hændelsesforløb i forbindelse med denvidereslukningsindsats fremgåraf
korvenensrapport. Dette hændelsesforløb er ikkemedtageti rapporterethændelsesforløb.
idet de beskrevnepunkter ikke bar betydning for den viderebehandling af sagen.

6. På grund af vanskelige adkomstforhold blevdet egcntlige brandstedførstfastslået
ti. 2059, hvorefterildenkunne isoleres ogforhindres i at brede sigyderligere. Fra Id.2100
bekæmpedesilden direkte, ogseksminuttersenerevar brandenslukket. Meldingen herom
tilgik chefen i operationsrummet kl. 2107.
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7. Korvetten befandtsigforud forbrandens udbrudi 2.beredskabsgrad, hvorfor20 mm
magasinkasser var.placeret pA 01-dækket ogSTlNGER·missiler på 02-dzkkeL I tidsrum
met kL 2032 • kL2038 blevmagasinkasser ogSTlNGER-missiler flyttettil henholdsvis ag.
terdæk og bagbordbrovinge.

8. Da ildenvar bekæmpet, gennemførtes efterslulcning ogbrandvagt blevetableret.
Brandvagten indstilledes 24timer senere.

Afhensyn til fare for fornyetudbrud af brand,blevdet besluttetikke at forsøge
fremdriftved egenkraft, hvorfor det norske støtteskib blevamnodetomslæbeassistance.
Slæbningen pAbegyndtes kL 2252ogafsluttedes vedankomst Jebel Ali kl. 0613 27 MAR 91.

9. En efterfølgende undersøgelse af Irsagen til branden afslørede revneri bovedmoto-
rens udstødssystem ved svejsesømmene i bundenaf skorstenen. Disse revnerhar tilladt
varm udstødsgas fra bovedmotoren at trænge ud i bundenaf skorstenen ogdervedantænde
eventuelsod, oliefilm eller snavs.

MegettyderpI, at brandalarmen blevaktiveretflere minutterefterbrandudbrud·
det. Dette kan skyldes, at brandmeldeanlæggets termofølereer placeret i skorstenens top,
fjemt fra brandstedet.Ekstra tcnnof.lere er blevetmonteret på flere niveauer ved korvet
tens egen foranstaltning.

Der er ligeledes, for at minimere risikoen for en DY brands opstlen, indførtbyppige
inspektioneraf skorstenenfor sl vidtangAr renlighed ogutætheder.

10. Søværnets Materielkommando foretog efter havariet en inspektion af de opståede
revner i bovedmotorens udsttdssystem.

Det er sl1edes opfattelsen. at lrsagen til revnedannelsen skyldes, at opbygningen af
skorstens- og udstødssystemet ikkeer udføn i henholdtil arbejdstegninger, samtyderligere,
at de anvendtematerialer muligvis ikkebarværet de bedst egnedetil formålet.

Søværnets Materielkommando er ligeledes af den opfattelse, at detvil være
hensigtsmæssigt, at understøttehovedmotorens udstøelssystem ved demontering af turbola
dere eller bærende elementer i udsttdssystemet.
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11. Korvetten anførercndvidere, at brandspjældene i udsugningssystemet fra maskia-
rum 4J er monteretsåledes, at de ikkeselvkan lukkeved styreluftsvigt. Korvetten anbefa
ler derfor,at spjældenes ophængning ændresfra montering i bund til monteriDg i top.

Da sammebrandspjæld ligeledes er placeret i ventilationshus umiddelbart under
ma.skinrumsblæseme, kan en røggaseksplosion i kanalen/skorstenen medføre spredningaf
en brand til maskimum4J. Derfor anbefales spjældene flyttet til ventilationkana1ens ud
mundingi maskimum 4J.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

HAndbøgcr. bestemmelser m.v.

12. FKOBST SVNo46O-2(C) INS1RUKS FORTEKNIKOmæREN:

•

11. Hanp4ser, ørden i forbinJ:klse medtjenmeomrddets etabløetk vagtM og
rondefin&rtjenestt udføres tfftktivL

13. CHEFSORDREBOG OG SKlBSORGANlSAnONSBOGFOR KORVETIER
AF NIElS 1tJEL.k1asseD.

•.....
KAPITEL 9, YEDUGEHOLDELSESORGANlSATJON.



-162 -

905. JWrgøring m.v.
Rengøring ogskibsvedligeholdeJse udføres dogligt afden enkelte division i

ovemustemmelse med divisionens ansvar:somrdtk, idet .~....

Rengøring i detdaglige omfatterfejning, spuling, nedvasknin&støv~
pudsning m.m. Denudføres som doglig ellergenerel rengøring.
a. Daglig mrgøring omfatterrengøring indenfordivisionernes tjenesteomr4

tk, som erfastslll i O'8anisationsbogen. Denudføres vedudstikning af
vagtfrit personeli nødvendigt omfang, jvf. rmgøringmdlen.
Undersøvogt deltager vagten dog i rengørlngen......~.

Bi1DB 1 til kapitel9

RENGØRINGSRULLE

DlVIS10NERNESANSVARSOMRÅDER.

T-div.

Skomen IH-OD1
•

Påtegninger

14.Chefenfor 21.Division har i sin fremsendelsespAtegniDg anført,

•
Division 2l kan beJcræfte de i CH2.EskDdre sipDl231208ZAPR indeholdte anbqa
linger.
Herunder:
• Jl'lSUå/e inspektioner.
• Ingen opbevaring afbrrmdbare materillJer i sJømen.
• Rengøring afudsugnjngsktlnakr.
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-Installering afyderligere brandmeldere.
Disse foranstaltninger bør indføjes somen delafbrugervedligeholde/sessystemel ved

SMKforanstaltning.
Detbørovervejes at udforme udsugningskanaleme, sd mrgøring lettes. Ellereventuelt at

installere et kemisk1aDuJJrensesystDn, der"spuler" kana1eme rene underdrift. ..
..

15. Chefen for2 Eskadre har i sinfrelDSendelsespltegning anført,

..
at korvettens besætning i den givn4 situation hm handlet kondJ ogudført envelorgani

sent ogeffektivindsats, .som hm btgrænsd .skIIdeme vedbranden ganske betydeligt.
Detvurr:løu, at branden eropSll!et somføIBeaf~ i hovedmotorens
udstødsrør i skontenm. En begyndmde~ kanv~ blevet øget under det

netopafCJrio&rværftet (OLJI) .ajholdle 3000timers hovedmottnft~ hvorturbola
derne blev skiftet, men hvorudstødssystemet mrgiveligt ikkeblev understøttet under
udskiftnin8m EnS1UIVSet skor.rten, somblev bJUgt til opbevaringaf~j, hvorafen del
VQT brandbart, kan htzve givetnæring til bl'tll'Jden.

En uhensigtsmæssigp/acering afbrøndme1do i slwr.rtenen forsinkede brandmeldingetL

Endvidere gøren uheldigmontering afbrandspjæld i udsugningssystemetfra maskisrum
l, at de ikkeselvkan luJcke vedstyrduftsvigt. Dabrandspj~ ligeledes erplaant i
ve:nti/ationshus umitltklbart underblæsmle, lamenrøggaseksplosion i .kanalen/skor
stenen medføre spredningafenbrandtil mtlSkinnun l Detbortsmeltede aluminium un
derstreger kun,hvada11erede erkentlI, det~ i at tl1fVe1Ide dettematerialepd
s4danne steder i et orlogsfartøj. Deomfattende kDbelødelæggelser kunneformentlig
have Vært!t begrænset, hvis derhavde været anvendt std1køna1er.

Foranlediget afbranden erkorvetterne pdJogt følgende foranstaJtninBer til øjeblikJæ1ig
iværksættelse:

EnMderne skalmindst ten gang om m4Mden grundigt rengøre skor.rte
nenindvendigt.
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BrruuJban materiale md ikke opbevares i skor.stenen.
Mindst em gang om mdneden skaludstødningsrør kontroUeres for

ud.sivning afTØggas gennem evt. revner eJlerutætte samlinger.

NIT hovedmotorens turbolodere afmonteres, skaludstødssystemet
undem,nes.

Herudover har2.EskJ1dre anbqakt Søværnets Materielkommando, at brand
alamuystemet i skorJtmen udvides, samtat a/uminiumsventillltit:mskanaIer i
skomenen udskiftes med stdlJazna1e, sømt at ophængningafbrandspjæld i
udsugninpystemet ÆIIdresfra montering i bwul til montering i top. Endvidere
onbeføks det, at spjÆltkneflyttes tillltntiJations/canQlernøs wlnwnding i
masIåNum/'-

16. Søværnetsoperative Kommando har i sin frcIDScndclsespltegniDg anføn.

--
itkt SIJVII!1netS opmltiveKommando (SOK) erenigiden afChefen for2. EskDdre
fremsendte VUl'lIering af4rsog til branden ogdens udviJcJinB.SOKerendvidere enig
i interne ti1togfor imødegdelse afskomensbrande samt2. Eskadresforslag

vWømuie forbedring afa1Ilnner ogudstødssystemetgenødJ i korvetterne. -

Forklaringer

17. KorvettenstekDikofficer har til kommissionen supplcrende oplyst, at der i skorste-
nen opbevaredesslangertil hUDlaiDg afsmøre-oggasolie.

ligeledes oplyste tekDikofficercn. at skorstenen var en del tilsmudset af udstødsgas
forud for branden. bvilket ikkeer unormalt,idet daglig afvaslrning af skorstencn indvendig
ikke er muligunder seJlads.

Endelig oplyste tekDikofficcren, at korvettens besætning assisterede det fra Orlogs
værftet udsendte hold i udførelsen af det 3000timerseftersyn, der blevgennemført på kor
vettens hovedmotorforudfor branden.
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SKADEOPGØRELSE

Personskader

18. Ingen.

Materielskader

19. Branden forårsagede brandskader påkraft- og styringskabler~ motorvæm, el-moto-
rer.lysinstallation ogisoleringen. Smeltede startbokse. pneumatiske ventiler medtil
hørenderør,ventilationskanal ogdeformationer i skorstensplader samti spjæld ogJuger
hertil.

De samlede udgifter i forbindelse medudbedring af havariet er afSØværDets Mate
rielkommando opgjon til ca. kr. 700.000,-

Beredskab

20. I periodenfra uheldet indtraf26MAR 1991 kJ. 2028 til denfunktionelle reparation
blevindledtved DUBAI DRYDOCK AFLOAT DMSION 30MAR1991 vardet kun

muligt at fremdrive korvetten på gasturbinen ogJam vedlav fart. Havnemanøvre var ikke
mulig vedegenkraft. ligeledes var HF-radiokapaå.teten reducerettil30pet.

I perioden30 MAR- 11APR 1991 varkorvetten henlagt i forbindelse medværftophold
Efter afsluttetreparationkunnekorvetten fortsætte deltagelsen i OPERATION FARA

WAY.

KOMMISSIONENS VURDERING

21. Det er kommissionens wrdering,at årsagen til brandendelsskyldets manglende ren
gøring af skorstenen, delsat der i skorstenen opbevaredes brændbartgrej.

Kommissionen er afden overbevisning, at en brandgodtkunnehaveværetopståetude-
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lukkende på grundaf en snavset skorsten sammenholdt meddet forhold. at der i skorste
nen opbevaredes brændbartmateriale. Isærkunne eventuelle olierester fra de i skorstenen
opbevarede smøre-oggasolieslanger let have samlet sigi bundenaf skorstenen ogblevet
antændt af det varmeudstødssystem. Revnedannelser ogkorrosionsskader i hovedmoto
rens udstødssystem vedsvejsesømmene i bunden af skorstenen har således kun fremmet
processen.

KommiS$ionen kan imidlertid ikkeudelukke, at manglende understøtning af udstødssy
stemet,i forbindclse med dct forudfor branden gennemførte 3000 timers eftersyn på kor
venenshovedmotort hvorturboladerne blev udskiftet, kan haveeget de førnævnte revne
dannelser. Kommissionen menerdogikke, at dette forhold kan bebrejdes nogen af de im
pliceredeparter. idet disse ikke kunnevide, at opbygningen af skorstens- ogudstedsarran
gementetikke er udføn i henhold til konstruktionstegninger. ogheller ikkekunnevideat
de anvendte materialerikkehar været de bedst egnede til formAlet. Ligeledes er der ikkei
nogentekniske oplysningsbøger anført, at en understøming af udstødsarrangementet skal

udføresveddemontering af turboladeren til hovedmotoren.
Kommissionen er ligeicdes af den overbevisnin& at tilsynet medrengøringen af skorste

nen har været mangelfuldt. Kommissionen skal således anføre, at en overholdelse af rengø
ringsruIlen, jf. skibsorganisationsbogen, kunne haveafsløret eventuelt udsivende udstøds
gas så betids at fornøden aktionkunne være tagetogderved haveforhindret brandensop
st4en.

22. For så vidt anglr pligterogar1?ejdsopgaver fortebikof6c:erener kommissiODCn af den
opfattelse, at han ikkeeffektivt har kontrolleret vedligeholdelsen af divisionens materiel,
her især ordenogrenlighed i skorstenen, idetder i &komenen opbevaredes brændbartma
teriale, ligesom en hyppig afvaskning indvendig ikkehar fundetsted. Ligeledes har tek
nikof6ceren ikke effektivt påset ronderings-tjenesteDS udførelse. EksemPelvis foretages der
rondering af divisionens områdeeen gang hvertimeundersejlads, bvorunder ogsåskorste
nen skal inspiceres. for kontrolaf eventuelle uregelmæssigheder. Veddennerondcring
burde ronderingsvagten haveobserveret udsivende udstødsgas ellerstigende tilsodning af
skorstenen.

Kommissionen vurderer. at en effektiv Jennemfønvedligeholdelses- ogronderingstjene
ste villehaveopdagetdelsen stigende udsivning af udstødsgas delsen tiltagende tilsodning
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indvendig i skorstenen ogsåledesi tide haveforhindret, at hændelsen udviklede sig til et

havari.

KONKLUSION

23. Det er kommissionens opfattelse,at Arsagen til den opståedebrand i korvettens skor
sten i Den Arabiske Go1f26 MAR 1991 delsskyldets manglende rengøring af skorstenen,
dels at der i skorstenen blevopbevaretmateriel, der kunneantændes.Risikoen for brand
var yderligere forøgetsomfølge af revnedannelser og kOlTosionss1cader i hovedmotorens
udstødssystem ved svejscsømmene i bundenaf skorstenen.

Det er såledeskommissionens opfattelse, at det kanbebrejdes teknikofficeren, at ban
ikke effektivt kontrollerede vedligeboldelses- og ronderiDgstjenesten, jf. givne bestemmel
ser.

AFSLUTl'ENDE BEMÆRKNINGER

24. Kommissionen har bemærket sigde af 2.Eskadre foretagne inteme foranstaltninger
for imødeglelseaf skorstensbrande samt2.Eskadres anbefaling til Søværnets Materiel
kommandovedrørendeforbedring af alarmerogudstødssystemet generelti korvetteme.

25. Kommissionen skalendcligbemærke, at den manglende rcngøring af skorstenenog
det forbold,at der i skorstenen opbevaredes materiel,ogsåkan tilskrives den afgåedebe
sætning, idet der 18MAR91• 1 uge før brandenopstod- var kommandoslåft ogomskift
ning mellembesætDingeme fra en korvetog til en anden.Bcsætningsomskiftningen foregik
såledesmidtvejs i korvettens 3000timershovcdmotoreftersyn, sompåbegyndtes ea, 9 MAR
91 og afsluttedes24 MAR91,hvorforen egentlig overlevering tilsyneladende har været
koneentreret omkring dette arbejde.
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SAGENS AFGØRELSE

Forsvarskommandoen havde følgende bemærkninger til sagen:

•-..
Fomankommandoen lamtilslutte sigSHKvurdering ogkonklusion. Chefen for

Sf/Væmets operative Komnumdo anmodes s4kdes omsom rettergangschefat afgøre sa

gen overforimpIjcetttpersonå.
•

Chefen for Søværnets operative Kommando haroverforskibschefen udtalt:

I. Hermed dlstilIaSøværnets HavariJømmissiolu (SHK) rapport om nævnte
brønd.

2. Op! jegkantilslutte migSHKvurdering ogkonklusion ognu! s41edGfbuJe, at
branden skyldtes, at Vamle frø og UUJethe.dø i korvettens udstødning;ssystem anJændte
bramdbart materitJk i~skorsten.

3. Branden 1Mdf",e, Ilt korvettens beredskab bLø. afdenne 4rsag varnedsati ca:

16døgn ogp4fØfU S#v1l!1'Mt Dl U1IIdi8 udgiftpd ca: kr. 700.000.

4. Medens evt. utÆtMdtr i udstødning;ssystemet utvivlsomt har/auuret virke befor-
tlre1ukpd brandDu~ nu!jeg som SHKjinde, Ilt tilstedeværelse afbrændbart
materiak ; skomenm vardm afgørentle ætingelse for i1dDzs opst4en ogomfl11f&. Jeg
finder tkt døfor kritisabelt, at skotstenm ikJæ var0I'den11igt fDlgjort, ogIlt dm anvend
les til hmstuvninIafbrtzndlHJrt grej. Jeg ønser endvi.tlete, at et eJfek1ivt tiLsyn ogenef

ftktiv 101UIerin&~ ogbUl'tkhave føn til, at disse kritisabk forhold varwulgdet dler

i tidebrøgttil op"""

5. Medhenvisninf til instruIa for teknHcoffkeren FKOBSTSYN 460-2(C) harjeg
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derfor ved særlig skrivelse overforDeres daværende TKOudtryktkritik af, at hanpil vis·
seomrdderundlod at føre tilstTækkeligt effektivt tilsyn, Iwunderat han ikke fyldestgø

rende efterlevedepunkteri sin instruks.

6. Jeg harbtmæket mi& at da branden føm varenkendsgerning, foregik dens be

kæmpelse velorganist1tl ogeffektivt, hvilketutvivlsomt var medvirkende til at begrænse

dens konsekven.ser, ogafhvilketjeg udtrykko minanerkendelse.

7. Som relttfJangschefagterjeg intet videre at foretage i stilen.
•

O1efcn for Søvzmets operative Kommando bar over forteknikofficeren udtalt:

•

l . Med hmviming til instIuIa forteJaUk.officeren (FKOBSTSVN460-2(C)), speci-
eltdmnes plet. 6 og11, sIazl jegderfor overfor Dempdtale

- at De ikJæfylUstgørmik harefterlevet Deres instruks, pia. 6, hvorefterDevar

ansvarlig forogvarp4Jagt til.syII medordenogrenlighed indenfordetpdgæl

tlmtk omrddt, og
- at De ikJæfy1dmgømuk harefterlevet Deres instnJapia. 11,hvorefterDe
sJadkpdJebLø. effektivudførelseaf~enestm.

2 Sammenfattt:ntk slaJ1jegoverlorDem som daværm:Je teknikofJic.er i korvetten

udtrykJæ kritikaf, atIkpd visse omrdderundlodatløre tilstTækkeligt effekJivt tilsyn,

herunderat DeikJæfy~ efterlevede punJaer i Deres instTuJa.

3. SlIKhartm/,rt, at den pr. 18 MAR 1991 afløste besætning ikke tl1J#S udenan-
deli de lailisable10Ih0ld. Jeg erikkeuenig heri, menmildogfiruk, at ansvaret p4
tidspunktetforbrøndenpdhviJede Dem. Jeg harherved lagt til grund, at branden opstod
en ugeefterbesætningsslåft, ogat derderfor havdevÆret mulighedlorat konstatere

lorholdene, afhjælpe den 11U11I8elfultk rengøring ogflyttedet brændbengrej.
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4. Jeg Juzr bemærket mig, at da branden først varenkendsgembrg, foregik densbe·
kæmpelse velorganiseret Qg effektill4 hvilJæt utvivlsomt varmedvirlænde til at begrænse
dens konsekvenser, ogafhvilketjegudJtykker minanokendelse.

5. Som retterganr;schefagterjegintet vidøt at foretage i SOlen.
•
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SØVÆRNETS SKIBES TABAFANKRE OGANKERKÆDER.

SInJATlON

1. Kommissionen hari 1991 og 1992 modtagetet forholdsvis stort antal sageromhand-
lende tab af ankreogaukerlcæder.

Et udvalgaf de modtagne rapporterbehandlessamlet i dennerapport og omhand-
ler:

a. Orlogskutter As tab afanker ogaukerkæde 1 MAR 1991 i Fehmam Bælt på
positionenS4'"36'SN - ll"09'1E.

b. Patruljefartøjs tab af ankerogaukerkæde20 MAJ 1991 på K1Unmel Banke
på positionenSns'43N -1l"23·9lE.

c. Orlogskutter Bstab af anker ogankerkæde9 SEP 1991 nord forLæsø på
positionenS"r3O'07N - 10"SS'03E.

d. Orlogskutter es tab af ankerogankerkæde20NOV 1991 østfor Gedser pi
positionenS4'"37'OSN - UC'14·S9E.

e. Transportfartøjs tab afbagbord anker 18AVG 1992 i Jammerbugt pi
positionen 5r26'18N - 09"36'42E.

f. Kabelminelæggers tab af styrbord anker 18AUG 1992 i Langelands
bæltet pi positionen S4-SO'34N - lQD48'47E.

KOMMISSIONENS VURDERINGSGRUNDUG

2. Kommissionens rapport er udarbejdetpå grundlag af de indsendte rapporter fra en-
hederne med fremsendelsespltegniDgcr fra nærmest forestlende myndigheder og Søvær
nets operativeKommando.
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RAPPORTERET HÆNDELSESFORLØB

3. De rapporterede hændelsesforløb referereskortfattet i samme kronologiske orden
som nævnt i pkt. 1.

a. Orlogskutteren A havde1MAR1991 af SundetsMarinedistrikt flet ordre til
at ankre opvedFehmam Belt-bøjen for derfra at foretage farvandsover-
vIgniug.

Vmdosvejr

Vmd:
Vejr:
Sø:
Sigt:
StrØm:
Vanddybde:

NB 17m/set.
Skyet.
3.
7.
W-lig 1,2 knob.
2S,7m.

Orlogskuttercnhavdetit ligget tillDkcrs på sammeposition ogunder ligaen.
de vejrforhold, og havdeoftehaftproblemermed at få ankeret til at holde.
Efter at OrlogskuttereDS fart fremover var stoppet. bleven marineoverkoDSta
bel kl. 1647 af næstkommanderende, der ogsåvar vagtchcf. beordret til at la
de bagbordaDker faldemed 5sjækleri vandet.
Kan efter kom marineoverkoDStablen op på broen og meldte.at ankeret og
hele kædenvar løbet ud i søen.
Olden blevtilkaldt. Han beordredestraks en bøje lagt ud ogsignalomuhel
det tilsendtSundetsMarinedistrikt ogSØværnets operativeKommando. Her
efter blevkædekassenlænset. dader stod ea, 30cmvand i denne.Efter læns
DiDgen konstateredesdet.at slippehagen i kædekassen var gAet opuden tegn
pAbrud.
OrlogskutterCD blevaf Sundets MariDedistrikt beordret til at forblive pI posi
tionen, indtil bjærgniDgsforsøg Jamne foretages. O1efcn konkluderede. at
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slippehagen sandsynligvis var slået opvedhjemhivning af ankeret. da det
sidstvar i brug, oganføne slunelig, at der ud fra hændelsen kan dragesnogle
slutninger ogforeslårnedennævnte forebyggende foranstaltninger:

- Slippebagens musniDger kontrolleres oftere.
- Vedankring måder højstløbes4 sjæklerud.Skalder flereud, køres
de ud på spillet,

- Kun under rolige vejrforhold måder ankrespå storevanddybder.
- NAr manifølge almentsømandskab skal bruge4 gange vanddybdens
længderaf kæde og.holdeen i reservei tilfælde af dArligt vejr, ml
orlogsJcuneren fremover søge laverevanddybder på et tidligere tids
punkt for at ankre.

b. Patruljefanøjetlå 20 MAJ1991til ankers på den i punkt l.b. nzvnte posi
tion, da Kattegats Marinedistrikt kl. 1220 gavordre omat lette for at deltage
i en eftersøgning i Læse Rende.

Vindos vejr

Vmd:

Vejr:
Sø:
Sigt:
Strøm:
Vanddybde:

WlSm/sek.
Skyet.
l,sm.
8.
Ikke rapportereL
27m.

Kl.1228 p!begyndtes letning med motorernei dieselforlægning Under ind
hivDingen varcbefenogvagtchefen på broen.På fordækket vardæksregn
skabsføreren ogen dætsgasL
PatruljefanøjetgiksmAt fremvedstigning ca.2 for at aflaste ankerspillet. og
stævnenblevhele tiden holdtop i søenogvinden, ligesom ankerkædens vis
ning tydeligt blevangivet af personellet på fordækket.



· . 174-

Ved 3.sjækkel på dækket strammede ankerkæden op. ogspilletrovsede
kortvarigt ved hivning. Pludselig sprangankerkæden, tilsyneladende under
vandoverfladen mellem2. og3.sjækkel
Trækketpå kæden ogdensvisning ansås ikkepi noget tidspunkt for at have
været unormalt.
Patruljefartøjet er kun udstyret med 1 stk.bovanker på 521 kgi stævnklyds
og var såledesude af stand til at ankrepånyefter hændelsen.
Nyt anker samt kompletankerkædeblevmonteretved 4. Eskadres foran
staltning på Flldestation Frederikshavn 21 MAJ.

c. Orlogskuneren B deltogi en torpedoevelse med en undervandsbåd j perio
den 9 • 12SEP 1991.
9 SEPom aftenenIl orlogskuneren ogventedepå, at undervandsbåden skul
le bliveklar til øvelsens start. IO.2100 modtog fungerende cheffor orlogskut
teren opl.ysJliq fra undervandsbåden omtekniske problemer,hvorforøvel
sens start blevudsat.
Chefenbesluttedesigfor at gå til ankerspi den i punkt 1.c.nævnteposition.

Vind ogvejr

Vind:
Vejr:
Sø:
Sigt:

Strøm:
Vanddybde:

W5m/sek.
Letskyet.
1.
8.

SSEgående0,5knob.
35m.

En mariDcoverkonstabel, der havde været tjcDestgØrende i orlogskuneren i
to Ar, blevbeordret på fordæklcet for at lade styrbord anker faldemed5
sjæklerude. OJefen instrueredeham. om,at han skullelade Doget af kæden
være tilbagei kædekassen, Dår han stoppedeaf.
På tegnfra chefenlod marineoverkonstablen ankeret gi, men bremsedekæ-
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den af en gang imellem for at se,hvormegetkæde der varude.Under an
kringen drevorlogskutteren medvindogstrøm, ogmedskruenkobletud.
KL 2119 kommarineoverkoDStablen løbendeoppå broenogfortalte. at an
ker ogkædevarmistet i vandet. Positionen blev bestemtsomværendeden i
pUDkt Le,nævnte.En bøjeblevudlagti vandetfor at afmærke positionen for
det mistede ankerogankerkæde. En eftersøgning medstøtte af torpedoind

bjærgningsfartøjeme MIMER ogMUNIN fra Flådestation Frederikshavn
måtte opgives uden resultatgrundet dArligt vejr.
Forstykket til ankerkæden blevfundetintaktogstadigfastboltet til bunden
af kædekasseD, ligesom slippehage på forstykket blevfundet intaktog lAst
med split.

d. Orlogskutteren C, der var underOPCON af Sundets Marinedistrikt, lå 20
NOV 1991 til ankerspl den i punkt Ld, nævnte position.
Orlogskuneren fikordrefraSundets Marinedistrikt omat lette for at identi
ficereen ankerligger længere nordp!.

Vindog vejr

Vind:
Vejr:
sø:
Sigt:
StrØm:
Vanddybde:

NE10m/set.
Overskyet.
4.
7.

Ikkerapponeret.
17m.

Efter klarmelding fra maskinen beordredechefeD, der selvvarpå broen, en
marineoverkonstabel til at hive hjempi ankeret, der lå medtre sjæklerude.
Marineoverkonstablen begyndte umiddelbart herefterindhivningeD, og che
fen lodorlogskutteren gi småtfremforat aflaste kæden. Dette er anvendt
praksis om bord.
Kædengikmegeturoligti spillet, ogda marineoverkoDStablen konstaterede.
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at ankeret trak igen.stoppedeban af ogløb pi broen.Samtidig satte chefen
manøvrehlndtagetpi nul.
PI broen beordredesmarineoverkonstablen til at fire ud, men idet hankl.
0211 nåede ned til spillet, stralctes kæden.og der lød et brag,hvorved en
gnistfremkom. Et led sprangmed tabet af ankeretog ea, 20 m kæde til følge.
Positionenblevbestemt,og en bøje blevudlagt for afmærkning af positio
nen.
Det er chefens vurdering, at tabet mlske skyldtes metaltræthed. Der varin
gen synlige tegnpi slitagefør uheldet. Chefenhenledte ligeledes opmærk
somhedenpI, at beggeankre og kæder blevgodkendt i forbindelse med peri
odisk dolcniDg ved AarhusFlydedok A/S i fodret 1991.

e. Transportfanøjet!l 18AVa 1992til ankerspi den i punkt Le, nævnte

position i Jammerbugt.

Vind ogveir

Vmd:

Vejr:
sø:
Sigt:
Strøm:
Vanddybde:

W 13m/sek.
ikkerapporteret.
2.
Ikke rapporteret.
Ikkerapponeret.
20meter.

Styrbordanker Il pi 20meter vand i fin sandbund, med 100meter kæde i
vandet.
Under indhivniagen var chefenpi broen, medensankerspillet blevbetjent af
to erfarnebesæ;tnjngsmed1emmer.
Transponfartejet var i fremdriftunder hele forløbet, såledesat ankerkæden
under indhivniJlgen pi intet tidspunktvar strakt ellerbankede.
KJ. 1430koDStateredes at ankret var tabt, sandsynligvis grundetbrud i ken
terbeks eller kædeled.
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Transportfanøjetvar i 3. kvartal 1991 til periodisk eftersyn, hvorogsåanker
'installationerne bleveftersetoggodkendt.
Da det formodes, at bagbord anker ogsåkan havebegyndende slitage, blev
SØværnets Materielkommando kontaktet. Herunder blevdet aftalt, at perse
nel fra Søværnets Materielkommando skulletilsetransportfanøjets ankerin

stal1ationer i uge37/92 ved FlådestationKøbenhavn.

f. Kabelminelæggeren ankrede18AUG 1992 kl. 0401 medbagbordanker på
den i punktli nævnteposition i Langelandsbæltet. Samme dag kJ. 1000
plbegyndtesletningi henhold til normalprocedure.

Vmdogvejr

Vind:
Vejr:

Se:
Sigt:
Strøm:
Vanddybde:

WIOm/sek.
Letskyet.
2.

7.
Sydgående 0,5knob.
11meter.

Kabelmine1æggeren låudenproblemerpåankerpositionen hele nanen, og
det ml formodes at ankeret har været fast i kæden,idet skibetellersvilleha·

ve drevetfor vindogstrøm med kun kæde ude.

Efter påbegyndelse af indhivning fik vagtassistenten mistanke om,at indhiv·
ningenikkevar normal, dakæden hurtigt stod lodret i vandetogbelastnin

gen pI spilletvar minimal

Kl. 1006 meldtevagtassistenteD, at ankeret var mistet.Vagtchefen beordrede
umiddelbartherefter en position påSYUDIS bestemtsamten markerings
bøje udlagt.
Chefenopholdtsig i styrehuset under indhivningen i færd med at gennemgå
SYUDIS modtagerenfor kadetter,
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Under indbivningen var der pi intet tidspunktunormalt træk pi ankeret.
CJefen kODStaterede, at årsagentil tabet af bagbordanker var. at sjækkel
mellemanker og kæde var oPPet eller flækket. idet ankerkædemed svirvel
varintakt.
Ankeret bleveftersøgt hele dagenmed dykkere ogmagnelSonde fra Hoved
depot EGØ. uden at det lykkedes at lokalisere ankeret.
Kabelminelæggeren fik eftersetkenterheksepåbeggeankre i MAR 1992
idet kenterhekseneikke kunne adsk:i11cs i forbindelse mcd en slæbeøve1se,
hvorankerkædennormaltanvcndes somforfaDg (Kabelminelæggerens ar
bejdsordre/værkstedsordre 12/92af 2 MAR 1992). På foranJedDiDg af kabel
minelæggerens arbejdsordre/værkstedsordre 16/92af 4 MAR 1992 blevend
videre diverse stolper i aDkerkædeme efterset.idet flere stolpervar konstate

ret løse.Ankerkædemehar ikke sidenvære demonteret fra ankrene.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Håndbøger. Bestemmelser m.v.

4. KFS B.11·1943 MidlertidiglnsuuIcs forSldbschefen:

"-..
133.

Under kj/Qds i Farvand. hvOrdererMulighedfor at ankre, skolSlåbets Bovan·
krekunne klargøres med kony~ ligesom Å1IIc1"eM~Manøvre ind i d10ud af
Havn altidskal væn kkzr til øJ ja1lk.

13&
Forinden derankru, børhanI~gjort sig bekmdl medAnkerp1Ddsens BesIazf

jenhed(Dybde, Svajerum, Holdebund)..
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Er derankret for eetAnker,skaldetandetAnker væreklartil atfaldepaa kon

Vane!

Endvidere skalderkunne stikkesKæde uden forudgaaende særlige Forberedel-

ser.

HvisForholiJeM kræverdet,børhan/Qde sætte Bøjepaa.Arflcem.••
•

S. CHSBST46().S INSTRUKS FOR NÆSl'KOMMANDERENDE:

•

129.

S4ftvnt ankerinstaIlationøne harværet berøn afeftef3Y1U!4 skalhanpersonligt forvisse
sigom, at tampenafankerkæden erfastgjonpd forsvarlig mdde, samtved først~

lejlighed sikre, at ankerinsta1Jotionm virke tilfretIsstil/e
•

6. SVN·MATERæLBESTEMMElSERSMKNR 13410/001
Materielbestemmelse forankerkæder:

Periodisk do/cning.

Vedhvertperiodisk efttTSy1l eftmes~ idet turJcerkæ.
~ SlUIdblæ.ses, eftemsgrundigt, enkelt kil i hvtr længdeop
mdJes forslilage ogkontro1kns for /øse stolper.
Kætkme stryges 2%kÆdelak.
Afmæ*nin8 kontrollDaogfomyeswentuelL

VedIwtttznden periodiskdoknint ejtmes nyet!' ankokæder,
mms tlIUlæ kædereftmes ved hverdcknin& idet~
udtoges, efterses ogopmDles.

Afmæ*nin8 konlTOlletes ogfomyes evt.
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I tilfÆlde afIwnstaterede defekter, mtznBe ankringer oglign. Jam
ejtmyn udføres udenforovennævnteperiodersdledes:

Erllåbet i dok slanges kIl!deme i dokkenellerp4 beddingen.

Erskibetikke i dok kankætlerMslanges ipramellerfMde.
Endelig kankædernefins i vandet ogbesigtigespd dækket ved

lanpom indhivning.

YedbesittiBelse lUJdmøgg kæderne for følgende de
[dier:

1) Deformeretk led.

2) Slitage i leddene.
3) Løsestolper.
4) Manglende blypropper i kenterled.
5) Manglende afmærknin8.

7. Grundlæggende MilitæreKrav(GMK)for grundenhed/farvandsovervågning.
FLYVEFISKEN-ld., anfører:

•
2.2.12:
Ankuinstallationm s1az1sikre, at FLYJlEFISKEN-/d. kanankre p4 vanddybderop til
40 m ogsikkJ!:ft fastholik skibetunder alk vind-ogsøforhold i operationsomr&let,
ogi øvrigt overholdedefl/SlalensSldbstiJsyn fastlagte JYgkr.
AnvendelseafanJærogefterfølgende sikring afanker s1az1 ske udenbrug afIflljer, kron

arrangementer eller/ig1rmJk. Ankmpilp1aares underfordækl«t, hvorpd fornødent

klydstllTt1n8emenl indrettG. Kapstan p1DaresptJ fordækJæt. Ankenpil ogkapstan skal
kunnefungere uafhængigafhinandm ogbetjentSfra manøvreenhedpd dæk.
Dæksarrt11J8ementpdagtQdÆk s/cQJ muliggøre anvendelse afreserveonker (varpanker)

fra denneposition. SIåbet medgives foruden hovedonkerogstll stk. reserveanker.
•
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8. Skibstilsynets meddelelser>>B< -e, Forskrifter forskibes bygning ogudstyr mv..
stillerfølgende krav til ankreogkæder:

I Kapitel11-1, rtgd 1pkJ. 6.6; erdu bLa. anført:

EthvertskibskIl1 væreforqnet med ankre, kædo. ankerspilogs/æbetrosse ; et omfang
ogdimension, derer; ovemzsstemmelse med regltme fra detklas.rijikJltionsselskab,
der dtJnner basis forkonstruktionen.

•

FremsendelsespAtegoinger

I sagenvedrørende orlogskutteren A

9. Chefen for 2.Eskadre bar i sinfremsendelsespåtegning bl.a. anførtfølgende:

•.....
det vwdere.s, at uMlt:ktisær kan tilskrives lIJiJstrtJeJdca in.stnUction afdenellers~.
rede 11II11'ineoverknsttJbel om at foretoge opbrtmSl'fingafankokæden ; ovemrsstem·
melsemed IIDnnalprocedun.
leg kan itJvrigt tilslutte miglUaforlogskuttemz nævnteforønstalJninger til undg4else af
genlt18elsesti1fæltk. Forønst~ vil blive~ i næsterettelse afChejsordre.

ogsJåbsorrfllfistltionsbo for BARSØ-jF.ARø-1dImen.

Ankerogkælk10fJævt.S eftmøgt med t7øWl ogdyklære 4 • 6MAR 1991•
•

10. Søværnets operative Kommando bar i sinfremsende1sespåtegoing anføn følgende:

•
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•

I sagenvedrørende patruljefanøjet

11. Chefen forDivision 22har i sin fremsendelsespåtegning anføn følgende:

•
CHDJV22kim ikkeumiddelban bidrage til forldaring afhændelsen. Patrulje/artøjets
rapport angiver ikkentningenafan/ærkædens visnin& i detøjeblik densprang. Deler
Iigektk.s SlIært Qt~ om sJåbet haryjort fartove:grunden i hændelsesøjeblikka.
Det lcunMV~ l'IÆriiggende Qt~ kÆtknsbrist som hidrørendefra slåbets fart
gennDn vandet kombinøet lMd. Qt ankret havdehold; enforhindring. Imidlertidvil en
fmndrivninBskrapd FREM211Æppt kwure udgøre et træk, derernok til, at fd en
sund kætktil at springe. DetskDl anføres, at FREM2 SIIartr til 5·6 knob; stille vejr
men kun 2·3 knobmed modvindpi! 15m/seK.Idet øk:tue1le vejrvardet sdJedes kun
okJauat nok til at ho1tk stævnen op; vindDr. De; søkortet angivM bundforholdpi!po

siJiolWl~ ikkeforhbuJrin&ø; soms~ 1a.InMfd 1fl8 i et ankerafFLYV·kltmens
udformning, SNlTtIe tværtimod.
Patruljej'artøjet hari den øk:tue1le SQl benyttet den 1IOT17UIkprrK%dure forat hivehjem;
d4rIigt vejr. FLWEFISKE1{./ckmens tznlcenpil er1lIUknlim~ ogdetD'derfor
pdkrrJtvel at aj1o.ste spilktvtd indhivning ; d4rIi&t vejr. Mos1ånkra:ften justtnS /wntinu.

rigt efteran/ærkædens vimJn&.
•

12. Olden for 2. Eskadre bar i sin fremsendelsespltegDing anføn følgende:

•-
Chqen forpatrulje/art,jet harefterfølgendeop~ at ka!dm ; brudøjeb1ikket viste forq.
teri en vinJælpi! cø. "S0-
Det vzudtn:s; at indJIivninIen erforegdtt eftersædvanligprocedure.

•
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I sagenvedrørende orlogskutteren B

13. Kattegats MariDedistrikt hari Sin fremsendelsespåtegning anføn følgende:

•
øJ orlogskuttermluzr lokaliseret det tabteanko15OKT, og øJ det bjærges ved først
givM lej/igW

•

14. Søværnets operative Kommando bar i sin fremsendeJsesp4tegning anført følgende:

•.....
SOKanserhavariet som værende et hændeligt uMld dererfuldt b4'.st, og i,mg, ikke

afet stJdan omfangog kllTøkter, al bdaandling i Søværnets Havarikommission erpd
kræv4

•

I sagenvedrørende orlogskuttcren C

IS. Sundets Marinedistrikt hari sin fremsendeIsespltegning anført følgende:

•-..
(1)SUJ'IIkts MarinalisttiJa konttzlcttiU s,væme# operøtiveKommando 20NOVAM,
ogdet blevaftalt, øJ dersJadk gøra forsøg pi bjærgning afdet misttiUanker.

En anden orlo&sJcutter øssisteret afdy~frø Minedepot EGØ blevindsat for løsning
afopgtZVDL Efter raultatløs dykningpidm aforlogskutterm opgivne mrJaingsposition
blevo1n1'ddet udvidet, og25NOV blevlI1Iker« IokøDseretpiposition j4°36'85N
12°14'20E. Ankeret blevbjærget 26NOVog afleveret ved Fl&IestaJion Købenluwn for
videresendelse til FlMatation Korsør.
(2)DeJ er i forbiruJe/se med tjeneste underSundets Marinedistrikt almindeliganvendt

praJais øJ orlogskutttre ankrer underudførelse affarvandsovervdgningsopgaver, ogSun
dets Marinedistrikt skolmed henvisningtil rapportenspunkt 10fores14, al derforjremti-
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den anvendes bøjemedbøjereb formarIæringafankoetsposition.
(3) Velvidende at dervedoperationen eranvendt en delresoun:er, skalSundets Mari
nedistriktpegep4 at detmrt uddannelsesmæssigt hllrværetafværdi forden i bjærg
niJf&foperationen de/tJ18f!1'Uk orkJgskuttersamtfordykk.erpenotWJet.

•"_.

16. Chefenfor 2. Eskadre har i sinfremsendelsespåtegniDg anført følgende:

idet det~ at orlogskuttemr iforbindeæmtd ennormal wl!ørr indhivning og
ktninB 20NOV1991mistede anIceet somfølge afank.tnts usædvanlige holdi havbun
den.
.Anlceret blevbj~ 26 NOV 1991afOl anden orlogskuJ1er. Detkonstateredes, at an
læet 1uzvde holdi krlnøul ogm4ttegravesfriafdykkøe. Ankerpositionen anvendes
jlJmlligt aforiogskutttme, men dereriIrJæ tidligeregjort tiJsvamuJe eljaringer.
En inspektion af~ afslørede iIrJæ unomul1 slilage, men Ol forlængelse afkæ

deltddene vidnede om, at kædenharvant udsatfor Ol belastning, dervurrlues at have
oversre,et den opriluklip kTævetk brudstyrlæ.

•

17. Søværnets operativeKommando har i sinfremsendelsesp1tegniDg anført følgende:

•_..
at Søvæmets operrztive Kommando erenigi lU afChefen for2 Eskodre fremføl1e
betrogtnbrger, ogkJzn tlI1befak forsloget fremsot afSundets MarinedistriJa (vedJaBt i
kopi).

Sagen ansesforfuIdJ lc/arIQgt, men anbefD1es at indgd i Søværnets Havarikommissions

vrurIøingafSØVÆmd.s enhedm Itlb af01Jkre.
•
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Andre oplysninger

18. Kommissionen harvedKanegats MariDedistrikts signal 070650Z AUG 91 ogved
patruljefartøjets signal 071051Z AUG 91fået oplyst, at patruljefanøjets tabte anker på
KummelBankeer bjærgetaf en orlogskutter ogbragt ind til FlådestationFrederikshavn.

19. KommissioDen har ved orlogskuneren Bssignal 021439Z DEe 91fået oplyst, at det
aforlogskunerentabte ankerer bjærget.

Efter at sagenhar været til høring, har kommissionen den 20JAN 1993 modtaget

følgendeoplysninger fra orlogskuneren:

1forbindelse medprøvesejiads aforlogskutttmf eftu endtperiodisk dokning me

dio MAR 1991, gennemgik daværende ognuværende teknJkDfficer ogdaværende næs»
~ ognuvæmule chef, ajstopningen afstyrbord ogbagbord an1ærIcÆde;
kædekDssDt. Hu1aDJM nuvÆTVltk chefoglekniJcojJiar ktmstatenat begge ankerkæ
dervarfastgjon til bundm afkÆdektIssDt medet fomyklæ, ogenslJppdulge som\/tV

sat omkring et kÆdeled ogsikTt:t med enspliL
DaoriopIaIIIerms anI«:r blevbjetBd2 DEe1991, U1UJm#gtedav~ chef

ogI~ omdetvarmuligtatfd ankok.æJkn lirkeJ ig'emwn slippeha&en mv
omtknne var1uk.Iæt.

Detviste sigat~muligt, hvoreftubegge slJppehogu blevsikretyderIigDe, ved
at fastgØre en bolt i&Dfn.em det lcædeWsom sIJp~ varsat omkring, s4ledes at
detlUl varumuligt at vrikke anJcokælen ig'DUZDn slippehogen.

Dets/caJ bemæIæs at s/ippehagen varafens4dan dimension, at det i& var
muligtatIdslJpptlu.wen igennmz et Iar!dekd.

Chefen vilpi! bQ§U1ldafovennævnte fOT$øg, gøre s,væ:mets Havarikommissi
on opmærksom1'4 at anhrkÆtJen lam have vrtdetsigudafslippeluzgen underde
mtI1I8e tIlIkriJtBersom orItJ&sIammm harfOråget.

DetskolafsIuInin&Ms nævnes; at orlogskutttmf harfdet monteret nyeslJppelul
gu somkJmgd ipIMm ankerIcædm.

•
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20. Kommissionen har ved kabelminelæggerens signal 071835Z OKT92flet oplyst, at
det af kabelmiDetæggeren tabte anker er genfundet af FOS CUXHAFEN på LOSSENs an
givneankerposition. Ankeretvil bliveafleveret til FlådestationFrederikshavn.

Ankeret blevgenfundetmed sj~eI. hvorved det kan konstateres, at leddet mellem
aokersjæklcel og kædesvirvel er opgået,Dette led er svejset sammenog kan ikke ads1cilles.
Leddet må derfor havehaften defekt og er uden forklarlig årsag revnetog opgået

21. Kommissionen harved henvendelse til en værkmester ved Søvaemets Materielkom-
mando, SlaDssektion VS.l. fAet oplyst, at haD ved besøgom bord i traDSpOrtfanøjet i uge
37/92, havde konstateretslid på svirvlen vedbagbord anker.Han havdederforudarbejdet
arbejdsordre til FlådestationFrederikshavn for at fåtransportfartøjets ankergrej efterset
vedførstkommende anløbaf flAdestationcn.

Med bensyntil det tabte anker oplyste værkmesteren, at transportfanøjetsstyrbord
anker samt en kædeJængde var tabt Årsagen må nok tilskrives, at bJyproppen ogbolten på
kcnterbeks mellem de to første kædelængder er faldetud, hvorved keDterhelcsens led er
faldet fra hinanden.

Værkmesterenoplyste yderligere, at beggctraDSpOnfartøjcts ankerkædervarblevet
bøjtJyksspulet og efterset ved det tidJiBere nævnteeftersyD, uden at der varkonstateretno
gen defekter.

SKADEOPGØRELSE

Personskader

22. Ingen.

Matcrielskader

23. . Orlogslcutter A: Mistetbagbordanker og 100m kæde. (fuld kædelængde)
Patruljefartøjet:Mistetsit eneste anker og SO m kæde, samt fået skadepllclydsrist
pi fordæk.
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Orlogskutter B:Mistet sit styrbord anker og 100m kæde. (fuld kædelængde)
OrlogskutterC Mistetstyrbord anker og20m kæde.
Tnmsponfartøjet: Mistetstyrbord anker og20m kæde.
Kabe1miDelæggeren: Mistetbagbord anker.

Det er blevetoplyst for kommissionen, at 4 af de nævnte ankre er bjærgetigen, men
omkostningerne vedbjærgning af ankreneoginstallation af nyei mellemtiden er ukendt
for kommissionen. Orlogskuneren As bagbordanker ogtraDsportfartøjets styrbord anker
er endnu ikke bjærget.

Beredskab

24. I skibe med2 ankre har tabene ikke haftnævneværdig indflydelse på beredskabet.
I patruljcfanøjet,der kun har et anker,harenhedenværet ude af stand til at ankre i

et døgn.indtilnytankerblevinstalleret, ligesom der har været fart/seJladsbegrænsninger i
høj sø på grundaf venturieffc1tten i tomtankerJdyds.

KOMMISSIONENS VURDERING

Orlogskutteren A

25. Kommissionen finder, at den benyttede ankriDgsprocedure, hvorefter marineover-
konstablenblevbeordret til at lade ankeret falde i sin fulde kædelængde (5 sjækler)uden
at have modtaget fornøden instruktion, var den egentlige Arsag til uheldet.

Det er såledeskommissionens opfattelse, at marineoverkonstablen skullehavevæ
ret orienteret om, at der skulleankrespåCDfor 0-kutteren forholdsvis storvanddybde
(25,7m),og at han skulle haveværet beordret til helt eller dclvis at bakkeankeretud. End
videre skullemarineoverkonstablcD værc bedre instruerct i betjeningen af ankerspillet,
herunder i at bremsekædensudløb.

26. Kommissionen anserdet kun for ringcsandsynligt, at slippehagen er blevetsllet op
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ved hjemhivningen af ankeret,sidst dette var i brog.Herunder falder kædenned i kæde
kassenmed kun ringehastigb~ nemlig den fart, somspilletkan hivemed.Kommissionen
kan derfor ikke støtte chefeni denne hypotese. Hændclscsforløbet tyderpå, at kæde og
slippehageslet ikkepånoget tidspunkthar været forbundet. Såfremtdenne teori er rigtig,
indebærer det. at næstkommanderende ikkehar udføn sinepligteri henhold til IN
S1RUKS FOR NÆSTKOMMANDERENDE, jf. ptt. s.

TI. Kommissionen vurderer.at uheldet skyldes. at marineoverkonstablen ikke var grun
digt instrueret i betjeningen af ankerspillet.

Patruljefanøjct

28. Kommissionen vurderer.at lrsagcn til uheldet ml tilskrives en defekt i ankerkæden.
en underdimensionering afFLYVEFlSKEN·kJassens ankergrej eller en kombinationaf

disse forhold.

29. Kommissionen harkonstateret.at såvelGrundlæggende MilitæreKravsom Skibs·
tilsynets regler pI omrldet er mindre specifikke og i sidsteinstans henvisertil det klassifi·
kationsselskab. der dannerbasis for konstruktionen. i dette tilfældeDet NorskeVeritas,
Imidlertidml det konstateres. at der ved fastsættelsen af ankergrejets dimensionerforeta
ges en række skøn.sommegetvel kan bevirke - især under hensyntagen til vægtrestriktio
ner for skibsklassen • at den endeligestyrke liggeri underkantaf det ønskelige. Efter kom
missionens opfattelseer der meget.der tyderpå, at ankergrejeti FLYVEFlSKEN-klassen
er underdimensioneret

Kommissionens opfatteJse styrkes yderligere af den kendsgerniDg, at FLYVEFI
SKEN-klassen kun er udrustetmed ~t anker.hvorforder derforburde stillesekstra sikker
hedskrav.

30. Kommissionen vurderer.at uheldet ikkekan bebrejdespatruljefanøjetsbesætning.
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Orlogskutteren B:

31. Kommissionen vurderer,at årsagen til uheldetvar at slippehagen ogankerkæden
ikkevar forsvarligt forbundet til hinanden. Slippehagen var sat omlainget kædeled i stedet
for igennem et kædeled, oghervedhar kædenkunnetvridesigud af slippehagen, påvirket
af de mangeankringer som orlogskuneren har foretaget.

32. Kommissionen vurdereryderligere. at Søværnets Materielkommando burdehave
tilsikret. at slippebage ogkædeledvarsåledes dimensioneret at slippebagen ogankerkæ
den kunnevære søIDaDdsmmgt forsvarligt forbundet med hinanden. hvilket ikkebar væ
ret muligti dette tilfælde.

Næstkommanderende bar ikkeudføn sinepligteri henhold til INSTRUKS FOR
NÆSTKOMMANDERENDE, jf. pkt.S, idet ban har accepteretden beskrevne fastgørel
sesmlde mellemslippehageogankerkæde.

Endvidereer det kommissionens opfattelse, at marlneoverkonstablen skulle have
været orienteret om,at der skulleankrespå en for 0-kuneren forholdsvis storvanddybde
(3S m), ogat han skullehave været beordrettil belt eller delvis at bakke ankeretud.

Orlopkuneren C

33. Kommissionen vurderer,at årsagen til uheldetskyldes et defekt kædeled. en mulig
underdimensionering eller nedslidning af ankerkæden eller en kombination af disse for
hold.

34. Detoplyses i orlogskunerens rapport. at beggekæder og ankre blevgodkendt i for
bindelsemed periodisk dokning vedÅrhusflydedokAJS i foråret 1991 - altså ea, et halvt
Ar før uheldet indtraf.

SåfremtSVN- MATERIELBESTEMMELSER SMKNR. 13410/001 er blevetef
terfulgt.er kæderne blotblevetefterset.men ikkeopmålt,jf.pkt. 6.Det kanderforikkeu
delulckes, at kæden overen længereperiodeer blevetnedslidt. Kommissionen bardledes
erfaret. at en anden Ø-kuner sejler medankerkæder, der ikkelængere opfylder specifikati
onerne. men for hvilke Søværnets Materielkommando har givetdispensation {Se pkt.42 og
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43).
Kommissionen vurderer på denne baggrund. at det sammekan haveværet tilfældet

med orlogskutterens ankerkæde.

35. Kommissionen finder. at uheldet ikke kan bebrejdesorlogskunerens besætning.

Transportfartøjet

36. Kommissionen vurderer,at uheldet skyldes en defekt kenterheks.

37. Kommissionen har ingenmulighed for at opklare årsagentil uheldet,sommåbeteg-
nes som materialefejl,og derfor ikke kan bebrejdesbesætningCIL

Kabelminelæggeren

38. Kommissionen vurderer, at uheldet skyldes brud på leddet mellemankersjækkel og
kædesviJveL

39. Efterat ankeret er bjærget, ogdet er konstateret,at det sammensvejste led mellem
ankersjækkelog kædesvirvel er brudt, wrderer kommissionen, at uheldet skyldes malena·
lefep eller en dlrlig udfønsvejsning.

40. Kommissionen vurderer,at uheldet ikke kan bebrejdesbesætningen.

KONKLUSION

41. Sammenfattendekan det konkluderes, at uheldene med ankre ogkæder skyldes:

• forkert betjeDiDg afankerspil.

• at næstkommanderende ikkehar udfønsin pligtved at kontrollere, at kædenvar
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sømandsmæssigt forbundet medslippehagen.
Det er kommissionens opfattelse, at næstkommanderende orlogskutteren A og
chefenorlogskutteren B kan kritiseres for ikke at haveinstrueretpersonellettil
fredsstillende vedrørende ankerspillets betjening.

- underdimensionering af ankergrejet. Det er kommissionens opfattelse, at dette er
tilfældetfor pauuIjefanøjets vedkommende, og kommissionen Jean ikkeudeluk
ke, at dette også er gældendefor orlogskutteren C.

Kommissionen finder ikke.at uheldenekan kritiseres de to besætninger.

- materialefejl. Det er kommissionens opfattelse, at uheldene i transponfartøjetog
kabelminelæggeren ml betegnes somhændelige.

AFSLUTI'ENDE BEMÆRKNINGER

42. Det er kommissionen bekendt, at Søværnets Materielkommando undertideni for
bindelsemed skibeshovedeftersyn har godkendt ankerkæder, somikkelængereopfylder
de stilledekrav. Someksempel kan nævnes en orlogskuuers ankerkæde. Denne kæde skul
le være 18mm med et mindste tilladeligt slidtil en tykkelse på 16mm. Vedkontrolmålin
ger foretagetSAUG1991 i forbindelse medenhedens hovedeftersyn blevankerkæden
mAlt til et største mAl på 15,8mmoget mindste mAl pll4,5 mm. Trodsdisse forringede
ml! blevder dispenseret, ogankerkæden blevaf Søvæmets Materielkommando godkendt
til fortsat brug.

NAr kommissionen fremhæver dette eksempel, stal det ses i lyset af, at de her om
talte uheld med ankerkæder lige51velkan være forårsaget af maDglende kædestyrke som
afandre forhold.

43. Under alle omstændigheder finderkommissionen det betænkeligt, at sådanne dis
pensationer ikke er meddelt de pAgældende skibschefer. Dette forhold kunnemåskeret
færdiggøres, slfremt ankrinpmaterielleti SØVZJ11ets skibevar kraftigt overdimensioneret,
såledesat skibetssikkerhed ikke blevsat pi spil Imidlertid er det kommissionens opfattel-
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se, at dct er særdelesvanskcligt at få oplyst, hvorv:idt ankriDgsmateric11et i søværnetsskIbc
generelt er over-ellerunderdimensioneret, herunderom der ved dimensioncringen afan
kringsmateriellet delser taget hensyn til, at søværncts skibeoftebenytterankergrcjet,dels
at dennycgeneration af enheder kun er forsynct med l anker,hvorforder kræves ckstra
sikkerhed

Kommissionen skalforeslA, at der foretages enundersøgelse afdisscforhold.

44. Kommissionen harnoteret sig,at hverkenSVN~MA'lERIELBESTEMMELSER
SMKNR. 13410/001 cllerandre MATER.lELBESTEMMELSER omtaler fastgørclse af
ankerkædcn i kædckassen, hvorfordet skalanbefales, at en sådanvCJ1edDing indføresi
nævnte bestemmelse.

45. Endelig skalkommissionen henlede opmærksomheden pi HIndbog i Semandsskab,
bind U. kapitel 13,-Ankre, kæder,ankerinsta11ationer og forskellige arbejder med ankrc-.

Dette kapitelgiver en udmærket veJ1cdning på stan set alle områdcr emnct vedrø
rende, og isærkan fremhæves afsnit 1341, -AnkriDg med 1 anker" og afsnit 1342, "Letning
af l anJcet', som beggeer relevantbaggrundsviden i relation til denne rapport.

SAGENS AFGØRELSE

Forsvarskommandoen havde følgede bemærkninger til sagen:

•
l. F~(FKO) 1uzr11U1'døel rapporten ogharinBen bemÆr/adn.

ger til hawzrikommissionms vurdering og 1amIdusion. Chefen forSøværnets Operative
KomnuJndo (CHjSOK) anmodesI~ om, som rettt1Bang.schef, at afgøre SQ8D2 over
fordet impfiatrM pmonå. Samtidig lamrapporten fortkks eftø CHjSOK bestem~

melur.

2. FKO1uzrnoteret sig, at SHK1uzrfmnsat a.ftbmende bemÆrkningeri rapportens



. 193. 0

pia. 42· 45. Under henvisning til pia. 42og43anmodesSøværnets Materie1kDmmmu1o
(SMK) om atfremkomme med de bemærlcninger, som dettem4ttegive anledning til, jf.

i den forbiJulelse ti//ige rapportens konklusion pia. 41vedrørende underdimensionering
afankergrej.

SMKanmodesligeledes om at vurtWe, hvorvidt fastgØrelse afankerkæden i kæ

ddassen børfremgd afen materielbestemmelse, jf. rapportens pia.44.FKOerop
mærksom p4, at den i rapporten angiven moterielbe.stemnzelse SMKHR. 13410/001 er
blevet opdateret vedrettelse lIT. 22, JAN 1993, ogat Ur i "Htfndbog i SømandsJalb" bind
II, kapitel 13, ajsniII325, pkt. e. erbeskrevet, hvorledes ankerkæden lamforbindes med
skibet i kædekassen.

"

CJefen for Søværnets Materielkommando havde følgende bemærkninger til sagen:

"_..
1. J rapportens pkL41konk1luløtrSlIK, aldet eropfattelsen, al anJærgrejet i Pa-
truljqartøjet hm været underdimensioneret ogaldet ikJæ kimr.uklulcka, atdetteogsd
ergælden.dt for or1oBskuttemr C

7}p, vægt ogflIIIJl1 afanItn saml dimen.tioII ogIcvalitet aftlIIkerkæderspedJke

res afS,.,æmeu Malerklkomnumdo (SMK) i sIciJ>eMs respektive I1yggespecifikationø.

Ved dimen.rioMring afankerinsta1Jati ttzBe$ udgønf;fpunJa i:
·.AnerkøuJle Idassijikation.sseJs1cllbersdimensio~ Manglende

kJøssereglerfor krigsskibe~ Øl SMKi hvert enkå tilfæl.tk træffer valg
om hvilketrtgdsÆt for dvil s/åbstype ogfartomrdde, Ur sIcal rdDteres til

JHJ8ældende nybygning•
• Slåbstypensfa1to~ jvnf. foreliggende Grr.uulJæggende Mi1ilitære Krav
o.lign.

•AnkeinstøIlatio1lØ1JD$ØJ1J/ede~ hvordenne erafVÆSmtlig betydningfor
sIåbstypens operrztive fonn4en.

Js~ sIåbeskerderi skibenes 1evetid brupmdringerogombygninger, Ur
vil1e have haft indflytklse pd detoprindelige~for ankerinstallationer-
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tie, ligesom de anvendte klassereglopd grundafudviklingen kanundetgd ændringer

gennemskibenes /øetid.
Hidtil har disse ændringernonnaltikke medført ændringer i ankerinsJallationer

Ile i søværnets skibe.

2. J rapportenspkL 42fremdrager SlIK. som eksempel, SMK's dispensation til
fortsat brugafen orlogskutters anJcerkJ;edepd trods afforringede m41. SHKfinder, at de

i rapporten omhandlede uheld lige slJvel kanvære fordna,et afmJllI8lende kædestyrke
som aftI1IIInforlu:JltJ.

SMKeropmærksom pd forholdet, men har udfra en brugsmæssig, økonomisk
ogsikkerhedsmæssi afvejning i hvertenkelttilfælde givet dispensation forfortsat anven

delseafan1cD'k.æder uansetat disse vedkontroltMJing har ligget undernonnaIe mini
mumsmdl.

Endvidere ergenanskaffelse afan1cD'k.æder i enJælte tilfælde foretaget, sd1edes at
den styrkDnæssige kvalitet har været ltrvere endoprindeligt spedficeret. Dettehar ligele
des væretforelaget udfra en brugsmæssig, økonomisk ogsikkerhedsmæssi afvejning i
hvertenkdl tilfælde.

SMKhar med baggrund i de i rapporten behand1ede tilfælde aftllbafankreog
an1cD'k.æder iværksat en nærmere undersøgelse afsammenhængen mellem deenJælte
sJåbstypers nuværende anvendelses- ogoperationsomrdder ogdetiltypenafSMKopstil
lede kravtil ankerinsJallationer.

3. SHKudtrykker i rapportenspkL 43betænkÆgIwI vedat dispen.sotionerfor

fortsat anvenddseafan1cD'k.æder ikke altid errrwJdelt depdgældende skibschefer.

SMKdelerfuldt ud tkrJMbetænkelighed oghar tagetslaidttil at eventuelle
fremtidige dispemationer meddekspdgældende eskadre ogslåb.

4. Jpia.43anfører SHK endvidere, somsinopfattelse, at detersærtkles vanskeligt
atfd oplyst, hvorvidt anJcringsmale:r i søværnets skibegenmdt erqver- ellerundmIi

mensioneret, herunderom derveddimensioneringen ertogethensyn til, at Søvænnet.s

skibe oftebenytter ankergrejet, dels atden nye generation afenhederkunerfo~
med1 anker, hvorforderkTæves ekstra sikJcøIwJ.
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Medhe1rvisning til tIetovenforanførtefinder SMK, at derveddenoprindelige di
mensionering ertaget defornødne hensyn med baggnurd ; de krav, derpddette tids

punktvar~

Deterimidlertid SMK'sopfattelse, at det fremover ernødvendigt at gennemføre
priodiske Irontro/beregninger, hvad ang4rdimensioneringen afanJæriJutal/ationeme ;
søværnets skibe; takt med ændrede fonuJsætningerfordisses anvendelse.

5. vedrørtnde fastgørelse afankerkælen ; ka!dektmen anførerSHK, at vejledning
herfor ikke findes i søværnets bestemmelseroganbefalersddon vejledning indført heri.

SMKkDn oplyse, at vejledningfarfastgørelse afankerkælen i kædekassen erun
derudarbejdelse medhenblikpdudsendelse i søværnets bestemmeJ.ses/wmp/eks.

6. KDnJclJuJoende har havarierne foranlediget. at SMKsøgeromrddet ankre ogan-
kerkædeopprioriteret. BLa. har SMKiværksat initiativerm.h.p. at k10rIægge ; hvilka
omftl1l8 anlærinstalJatinemes styrke- ogkvaliJetsm«ssiBe niveau er; overensstemmelse
meddeenkel1e skibstypen anvendelse ogde hertil relatertJk kravtil installationerne.
Temzin fordette arbejdets aftlutningermedio 1994. Ir

Chefenfor søværnetsoperativeKommando haroverfor sbDscbefeme udtalt:

Orlogskutteren A

Jeg kan i hovetlstJ8en tiltræde SlIK vurdering ogkonklusion ogmds4IedesjinU, at

uheldet i 1JovedsoIen skyldes, at oriogsgasten ved ankerspillet lodankerogkæde gd i
fuld længde udm at kontrollere kædensudløbvedat brtm.Se e/Jer bakkeden udmed
llIIk.enpi1kt. Dd kan1IÆJ1pe udelukkes, men ej hellermedsikkøhedfastsl4s, at kædens
tampikke varbehørigtfastgjort i kædeIamens bU1ld.

SelvomjegsomSlIK anser, at derkanværegrundlogforkritikaforlogskutterens davæ

rende~ for manglende e/Jermangelfuld instruktion afposten ved
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tITI1rospillez, finder jegpd nuværende tidspunktikke anledning dertil. Jeg harherved no
teret mig, at derved 2.Eskadres foran.staJming tilføres orlossJamemes slåbS07'8anisati
onsbøgus4danne retningslinier, somkøn forebygge gentagelser.

•

Patruljefartøjet

•
Jeg kan tiltræde SHKVU1'døing ogkonklusion, dertil.skriIIeruheldetmaterilllefejl

ellerwuJerdJmensioneriJ'lg somdrsog. Jeg finder derfor, at uMIdetikkekøn bebrejdes
nogen ipattuljqartØjeu davæmuJe bt.sÆtninB-

•

Orlogskutteren B

•.-
Jeg kan i hovedsagen tiJtrælk SHKvwrJøing ogkonklusitmognu! sdktksfinde,

at uheltkt skyUks dås, al orfo&wasten vedønkerspilJd trød.s instruktion herom ikke fyl
destgørenJk form4etkved hjælp afspillm bmnse al kontro~kædensudløb, delsal

kædens tomp ikke vorfmvarligt fastgjort i kætkkassen.s bund.

StIvomjegoP erenigmed SHK' at derkan ...~ grundlag forkritikaforlogs
kutterens davæmuJe næstkommanden!nde, finderjegpd nuvæmuletidspunktikke Q1I

klining døril. Jeg høherved noteret mig, al derved 2.Es1aldrer foranstaJtnin8 tilføres
orloiskuttemes slåbS0t8ønisationsbøgusddanne retnbJ&slinier, somkanforebygge gen
tagelser.

•

Orlogskutteren C

•__o
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at uMldetskyldes defekte1Jer uru:lmlimensioneret ankerkæde i forbindelse med ankerets
usædvanligtfoste holdi havbunden.

•

Transponfartøiet

•
Jeg lamtiJIrÆde SHK11U1'døing og konkb.lsion, dø ti1skrivt!r uMldetmaterialefejl

somdmlg.Jeg finderdøfor, atuhddI!I iJcIæ lambebrejlks 1Iogt!1I i transport/artøjets da
vfZ:Ælllk besÆtning.

•

Kabelminelæggeren

•-
Jeg /azn tiJtræM SHK vurrlering ogkonkJu.rion, dø tilsIaiw!TuhddI!I materlalefe}1

som Ino,.Jeg finderderfor, III uhddI!I iJdæ lambebrejdes 1IDgf!Il i kabtlminelæggem
davtermtk besÆtning.

•
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