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FORORD

På grund af de mange havarier, små såvel som store, har Søforsikringsudval-
get besluttet at udsende en revideret udgave af VEJLEDNING I TILFÆLDE AF
HAVARI, der er tænkt som en hjælp for rederiernes skibsførere, når havari-
situationer opstår.

Det er ikke tanken her at opstille regler for, hvordan skibene skal sejles; men
for at pege på områder, hvor der kan sættes ind, vil det være på sin plads at
nævne en del generelle årsager til havariers opståen baseret på assurandører-
nes erfaringsmateriale.

GENERELLE HAVARIÅRSAGER

GRUNDSTØDNINGER
For få og utilstrækkelige observationer.
Undladelse af brug af ombordværende navigationsmidler.
Undladelse af at tage højde for strømsætning.
Utilbøjelighed til at reducere fart ved ringe kendskab til det pågældende
farvand og usikkerhed med skibets position.
Dårlig brodisciplin.
(Se afsnit 3).

BRAND
Uforsigtighed ved tobaksrygning.
Utilstrækkeligt opsyn i maskinrummet med oliespild og lækager i olieførende
rørsystemer i forbindelse med mangelfuld isolering af varme overflader.
Selvantændelse.
Utilstrækkelig sodblæsning.
(Se afsnit 4).

KOLLISIONER, SKIB MOD SKIB
For stor fart i tåge og usigtbart vejr.
Undladelse af at afgive signaler.
Utilstrækkelig brug af radar og af de oplysninger, radaren giver.
Utilstrækkelig udkig.
Forkert anvendelse af autopilot.
Faren ved sugning.
Dårlig brodisciplin.
(Se afsnit 5).
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MASKINHAVARI
(Maskinhavarier, der ikke skyldes en “ydre årsag”: Stranding, ild, kollision -
herunder propelkollision - etc.).
Overbelastning.
Vand i brændselsoliesystemet.

Kølevandssvigt.
Smøreoliesvigt.
Udstrømmende olie, der antændes ved at ramme varme udstødsrør etc.
(Se afsnit 6).

KOLLISION MED FASTE ANLÆG
Svigt i omstyringsgrej og/eller styremaskine på grund af uopmærksomhed
over for slitage eller fejl i systemerne.
Utilstrækkelig forsigtighed under havnemanøvre.
Undladelse af brug af ankre.
(Se afsnit 8).

HÅRDTVEJRSSKADER
Manglende hensyntagen til vejrforholdene.
Ukendskab til skibets stabilitetsforhold.
Forkert disponering af ballast.
(Se afsnit 8).

Det følgende er tænkt som en vejledning i forskellige situationer, idet det dog
altid må være førerens skøn, der er afgørende for de forholdsregler, der skal
træffes i de enkelte tilfælde, jvf. Sølovens kapitel 2.

3. reviderede udgave er udsendt i 2002 og indeholder en tilføjelse i afsnit 4
om begrænsning af sekundære skader på teknisk udstyr.

Søforsikringsudvalget
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Afsnit 2

GENERELT OM HAVARISITUATIONER

Det er da af yderste vigtighed, at fyldestgørende oplysninger om havariet
rapporteres hurtigst muligt til rederiet, for at den bedst mulige assistance kan
ydes til føreren.
Enhver hændelse, som har eller senere kan formodes at have forvoldt skade
på skibet, skal rapporteres til rederiet. Formodede skader bør snarest verifi-
ceres.

Hvis skaden kræver øjeblikkelig reparation, skal også assurandørerne eller
deres repræsentant underrettes, inden arbejdet sættes i gang. De stedlige
havariagenter - se HAVARIAGENTLISTE - vil kunne vejlede med hensyn til
reparationsmuligheder, priser og evt. tilbud. Reparationsregninger bør af
føreren kun attesteres med hensyn til, at det beskrevne arbejde er udført. Se
iøvrigt afsnit 9 G.

Såfremt skaden er forvoldt af trediemand (andet fartøj, kran, stevedor el.
lign.), skal skadevolderen skriftligt holdes ansvarlig for alle de i forbindelse
med skaden opståede udgifter og følger, se afsnit 8, 9A, 9B. I disse tilfælde,
og når trediemand tilføjes skade, og hvor det kun drejer sig om et lille beløb,
vil det ofte være hensigtsmæssigt at afgøre sagen straks med modparten,
såfremt afgørelsen skønnes rimelig. Vedrørende skriftlig aftale om fuld og
endelig afgørelse af en sag, se afsnit 9 F. Under alle omstændigheder skal
sådanne skader besigtiges hurtigst muligt af de implicerede parter eller deres
repræsentanter.

Er skibets sødygtighed berørt af et større havari, såsom grundstødning,
brand, kollision, maskinhavari og hårdtvejrsskader samt i tilfælde af at skibet
må søge nødhavn eller må rekvirere bjærgningsassistance, skal rederiet
omgående underrettes og de omstående spørgsmål besvares i videst muligt
omfang.

I disse tilfælde vil der, når det er muligt, komme en repræsentant fra rederiet
og/eller en repræsentant  fra assurandørerne til stede, som vil være behjælpe-
lig med behandlingen af de mange vanskelige spørgsmål, der uvægerligt
følger med et større havari. Såfremt der ikke er mulighed for at få hjælp på
denne måde, må skibsføreren rådføre sig med rederiets og assurandørernes
lokale agenter, evt. en repræsentant fra Lloyd’s Agency (ikke at forveksle med
Lloyd’s Register of Shipping).

Hvor sødygtigheden kan være berørt, men hvor inspektion godtgør, at skibet
er i sødygtigt stand, skal dagbogen altid tilføres bemærkning om, at skibet er
hægt og tæt og i stand til sikkert at føre ladning.

Når skibet kommer i havn efter et sådant havari, skal der, såfremt det er
muligt, udstedes sødygtighedsbevis af klassens repræsentant, kompetente
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myndigheder eller andre med lignende kompetence, da skibet i modsat fald
kan udsættes for uheldige konsekvenser.

I tilfælde af havari grosse (fælleshavari, General Average), hvor der forsætligt
udføres handlinger eller afholdes omkostninger til fælles frelse (skib og lad-
ning), f.eks. ved grundstødning, brand, nødhavnsanløb, overbordkastning af
ladning, skal skibsføreren sikre sig, at der bliver afkrævet havariindeståelse
(se afsnit 9D), inden ladningen udleveres til modtageren. Udfærdigelsen af
havariindeståelser foretages almindeligvis med assistance af skibets mægler.

Når havari grosse er erklæret, bliver der undertiden af rederiet udmeldt en
havari grosse inspektør, der på fællesskabets vegne udarbejder rapport  til
brug for opgørelse og fordeling af havariomkostninger.

Hvor en formodet skade på skib og/eller ladning ikke umiddelbart kan kon-
stateres, kan føreren afgive søprotest.

Søprotest afgives i særlige juristiktioner. Lokal bistand indhentes via skibets
agent (se i øvrigt afsnit 9C).
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Afsnit 3

VEJLEDNING I TILFÆLDE AF GRUNDSTØDNING

Ved grundstødning vil der i almindelighed være mange ting at iagttage i for-
søg på at få skibet flot. Da forholdene ved grundstødning som regel er meget
forskellige, kan der ikke gives generelle anvisninger for alle tilfælde, men
nedenstående punkter bør føreren være opmærksom på:

3.1. Pejling af lastrum og tanke
Straks efter en grundstødning bør alle rum og tanke pejles for at  konstatere,
om  skibet er  tæt. Pejlinger bør, så længe skibet står på grunden, foretages
mindst hver anden time. Nøjagtigt pejlskema bør føres.

Såfremt skibet straks glider af grunden, bør pejlinger ligeledes foretages med
mellemrum og resultaterne indføres i dagbogen.

3.2. Oplodning
Vanddybden rundt om skibet og nærmeste område må konstateres, for at
man kan blive klar over, i  hvilken retning skibet skal flotbringes. Eventuelt
tidevand må tages i betragtning. Amningen aflæses, og tiden noteres for
konstatering af, hvor hårdt skibet står. En loddeskitse udarbejdes.

I de fleste, men ikke alle tilfælde skal skibet flotbringes i den retning, hvorfra
det er løbet op på grunden.

3.3. Bundarten
Det må konstateres, om denne er sand, sten, mudder eller andet.

3.4. Flotbringelse ved højvande
Er skibet gået på grund på et tidspunkt mellem høj- og lavvande, og mener
føreren , at der ved højvande vil være mulighed  for at komme flot, vil det,
såfremt forholdene tillader det, være naturligt at afvente stigning i vandstan-
den og derefter forsøge at komme flot.

Strømmens retning og styrke noteres, og der må tages passende forholds-
regler for at hindre, at skibet ved højvande sættes yderligere op på grunden,
f.eks. ved fyldning af ballasttanke eller udlægning af anker.

3.5. Trimning eller lænsning af bundtanke, etc.
Som et led i flotbringelsesforsøgene vil trimning, krængning eller lænsning af
bundtankene ofte være virkningsfuldt under hensyntagen til loddeskitsen.
Skibet må ikke udsættes for ekstreme påvirkninger eller for ringe stabilitet.
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OBS!  Ved sejlads på floder, kanaler eller i farvande med fare for grundstød-
ning er det, såfremt forholdene tillader det, en fordel at have en passende
mængde vand i forreste ballasttanke, som kan lænses ved eventuel grund-
stødning.

3.6. Udlægning af varpanker
Udlægning af varpanker anbefales, såvel til at hive på ved flotbringelsesfor-
søg, som for at forhindre, at skibet sættes højere op på grunden. Kan flere
varpankre fremskaffes, er det en fordel. Direkte hivning på spil giver ikke
større effekt, men en svær gie med sættetaljer bør tilrigges langs dækket. Det
skal i den forbindelse nævnes, at man ved hivning på et sådant varp får en
betydelig  trækkraft og en mere konstant kraft, end slæbebåde kan yde.

Også udlægning af skibets bovankre bør forsøges, enten ved hjælp af skibets
bomme og spil eller kraner, eller - hvis slæbebåde assisterer - da at anmode
disse om at føre ankrene ud. Når ankerkæden er hevet tot, bør man, hvor
kæden kommer ud af vandet, isjækle en wire på kæden, føre wiren ud på
bakken, tilrigge gie på wiren og hive på denne samtidig med, at der hives på
ankerspillet. Husk bøje på alle udlagte ankre. Der må tages hensyn til, at
skibet ved højvande eller ved flotbringning ikke glider op på ankrene, da dette
kan forårsage alvorlige bundskader.

3.7. Fyldning af tanke
For at forhindre at skibet i dårligt vejr eller af svær  dønning sættes  højere op
på eller  hugger i  grunden, kan det være nyttigt at fylde tomme tanke, evt.
tomme lastrum, med det formål at lægge skibet fast på grunden.
Føreren skal i den forbindelse være opmærksom på risiko for olieforurening.

Hvis bunden består af mudder, kan skibet suge sig fast, og man bør, når
ballasten lænses for flotbringelsesforsøg, søge at frigøre skibet ved frem-
eller bakmanøvrer.

Hvis der benyttes slæbebåde, kan disse i nogle tilfælde ved hjælp af deres
skruer “grave” skibet fri.

3.8. Brug af maskinen
Efter en grundstødning forsøges det ofte  at tage  skibet af grunden ved hård
anvendelse af maskineriet.
Dette må selvfølgelig ikke undlades, når skibet står på et farligt og udsat sted.
Er grundstødningen derimod sket på et mindre udsat sted, hvor der ikke er
umiddelbar fare, må det nøje overvejes, om det er forsvarligt at belaste ma-
skineri og fremdrivningsmiddel.
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3.9. Lægtring
Beslutter føreren sig til at lægtre af ladningen for derved at lette skibet, anbe-
fales det, at der gennem stedlige agenter og med rederiets bistand indgås en
skriftlig kontrakt for at forhindre, at lægterejerne senere fremkommer med
krav om bjærgeløn eller urimeligt høje priser.

Bemærk: Ingen lægtring må foretages uden først at have sikret, at skibet ikke
sættes højere op på grunden.

3.10. Bugserassistance
Hvis det skulle være nødvendigt for føreren at rekvirere slæbebådsassistance,
anbefales det, at denne gennem stedlige agenter og med rederiets bistand
arrangeres til lumpsum eller fast timebetaling, således at ethvert krav om
bjærgeløn undgås. Det følger heraf, at føreren bør undgå at engagere sådan
assistance ved at underskrive “Lloyd’s Open Form” eller anden bjærgnings-
kontrakt, medmindre situationen - navnlig dens farlighed - tilsiger det.

3.11. Trimning eller overbordkastning af ladning
Det kan under særlige forhold, hvis skibet f.eks. kun står i grunden med en
del af skibsbunden, være gavnligt at forsøge trimning af skibet ved flytning af
ladning, eller, hvis denne og andre muligheder er udelukket, at lette skibet ved
overbordkastning (udpumpning) af ladning.

Man skal i sådanne tilfælde sikre, at skibet under overbordkastningen (ud-
pumpningen) ikke driver højere op på grunden.

Inden beslutning om overbordkastning (udpumpning) tages, må føreren i
samråd med rederiet nøje overveje fordelene derved.

Føreren må være opmærksom på olieforurening eller anden skade, den over-
bordkastede (udpumpede) ladning kan medføre.

3.12. Bjærgningsassistance
Er grundstødningen af alvorlig art med fare for skib og ladning, og føreren
skønner, at bjærgningsassistance er absolut påkrævet, bør han søge sådan
snarest muligt - fortrinsvis med bistand af rederiet eller assurandørerne eller
disses stedlige agenter. Hvis det er muligt, bør føreren skriftligt aftale en
lumpsum eller fast timebetaling forud for assistancen. Kan sådan aftale ikke
opnås, bør en bjærgningsaftale sluttes. Enhver aftale, uanset art, bør være på
basis “No cure - no pay”. Eksempel på ordlyden findes under afsnit 9 E.

Inden føreren afslutter bjærgningskontrakt, bør han rådføre sig med rederiet
med hensyn til skibets tilbagelevering.
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3.13. Lækmåtte
Viser skibet sig efter flotbringelsen at have så omfattende lækage, at pum-
perne kun vanskeligt kan holde læns, kan lækmåtte anvendes. Skibet holdes
på grundt vand indtil lækagen er under kontrol, og tætningen sikret.

3.14. Rapportering til rederiet
Føreren må hurtigst efter grundstødningen rapportere hændelsen til rederiet
med besvarelse af følgende spørgsmål:

  1. Tidspunkt for grundstødningen med angivelse af lokal tid.
  2. Nøjagtig position.
  3. Kurs på grunden.
  4. Fart i grundstødningsøjeblikket.
  5. Amning for og agter før grundstødningen.
  6. Amning for og agter på grunden (ved højvande, ellers oplyses ved

hvilket vande).
  7. Lodskud rundt skibet (ved højvande, ellers oplyses ved hvilket vande).
  8. Strømforhold, herunder strømmens retning i forhold til skibet.
  9. Bundarten for grundstødningen.
10. Vejrforholdene og udsigterne for kommende dage.
11. Skete grundstødningen ved høj- eller lavvande eller mellemliggende

tidspunkt.
12. Tidevandsforhold for de kommende dage.
13. Har skibet slagside på grunden?
14. Er skibet tæt, og hvilke undersøgelser er foretaget til konstatering

heraf?
15. Ladningens art og vægt og distribuering før grundstødningen.
16. Bunkerolie- ballast- og ferskvandsfordeling før grundstødningen.
17. Er vægtfordelingen omplaceret efter grundstødningen for at trimme

skibet eller ændret af andre årsager, da hvor meget og hvordan?
18. Førerens skøn om maskineri, propeller og ror uden unødige risiko kan

benyttes.
19. Førerens skøn om udsigter for flotbringelse ved egen hjælp.
20. Førerens skøn om skibet står udsat.
21. Opgiv kommunikationskanaler.

Ved rapportering til rederiet er det tilstrækkeligt, at føreren anfører nummer
(som staves ud) og svar ud for hvert nummer, hvorefter rederiet vil kunne
danne sig et klart billede af grundstødningen og omstændighederne, således
at unødigt tidsspilde ved indhentning af nævnte oplysninger undgås. Spørgs-
målene bør besvares så hurtigt som muligt, og hvis føreren i første rapporte-
ring ikke kan besvare alle, bør han, ud for de numre, der ikke kan besvares,
blot nævne f.eks.: “otte senere”. Føreren bør iøvrigt give alle yderligere oplys-
ninger, der kan være rederiet til hjælp i bedømmelsen af, hvad det bedst kan
råde føreren til.
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Føreren må erindre, at rederiet kun kan give råd i grundstødningstilfælde, ikke
give instruktioner. Det er føreren, der har ansvaret for skib og ladning, og som
må træffe de forholdsregler, han skønner påkrævet i det foreliggende tilfælde.

Efter flotbringelsen må føreren hurtigst muligt rapportere til rederiet tidspunk-
tet for flotbringelsen og alle øvrige oplysninger, som måtte være relevante for
situationen.

Af hensyn til en eventuel bjærgelønsafgørelse er det vigtigt, at føreren foruden
svarene på ovennævnte spørgsmål, noterer enkeltheder også i journalen om
bjærgningens forløb, herunder bjærgernes arbejde, eget skibs arbejde, even-
tuelt pumpearbejde, skiftning af last, lægtring, afslæbningsforsøg med eller
uden egen maskine, antal og størrelse af slæbebåde, lægtere og andet grej,
herunder varp etc. Hovedpunkter af bjærgningsforløbet indføres i skibets
journal.
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Afsnit 4

VEJLEDNING I TILFÆLDE AF BRAND

Diverse anvisninger
En af de største farer for et skibs sikkerhed, er BRAND OM BORD.

4.1.  De vigtigste forsigtighedsregler for at undgå og begrænse brand
  1. Tobaksrygning i køjen har forårsaget brandulykker. Det må henstilles til

alle at lade være med at ryge i køjen.
Tobaksrygning i lastrummene og ved lugeåbningerne under lastning og
losning må ikke forekomme.

  2. Tobak skal slukkes omhyggeligt, inden det bortskaffes. Dette gælder
også, når det kastes over bord, idet det af vinden kan føres ind gennem
åbne koøjer, luftrør og lignende.

  3. Ansamling af spildolie skal undgås. Dørk, tanktop og rendestene må
holdes rene, og spildbakker for olie tømmes jævnligt.

  4. Pas på selvantændelse i olieholdigt tvist, klude, savsmuld m.m.
  5. Rutinemæssig eftersyn af olieførende rør under tryk.
  6. Fejl ved eller mangelfuld isolering af varme overflader må omgående

rettes.
  7. Fejl ved den elektriske installation må omgående rettes.
  8. Elektriske varmeovne må ikke tildækkes.
  9. Kedelanlæg skal altid holdes i orden og betjenes på forsvarlig måde.
10. Fritureanlæg i brug bør holdes under konstant opsyn. Aftræk bør renlig-

holdes.
11. Ved svejsning og skærebrænding bør der sættes brandvagt med sluk-

ningsmidler parat. Vær opmærksom på tilstødende rum.
Ved værftsophold må der træffes klar aftale vedrørende brandvagt og
eventuel tilkaldelse af hjælp.

12. Vagtmanden skal instrueres om at have opmærksomheden henvendt
på brand og under land være orienteret om, hvorledes brandvæsen
tilkaldes.

13. Regelmæssig kontrol af brandspjæld og brandmeldere.

4.2. Vejledning i brandslukning

Grundreglerne for al brandbekæmpelse
1. Begræns branden ved at forhindre antændelse af stof, som endnu ikke

er antændt.
2. Afkøl det brændende stof under antændelsestemperaturen.
3. Kvæl ilden ved at standse tilførsel af luft.

De vigtigste brandslukningsmidler er:
Vand, skum, kulsyre (CO2), halon, pulver og sand.
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Vand
Vand er det mest anvendte brandslukningsmiddel, og det overgås ikke af
noget andet middel i sin evne til at binde varme og derved afkøle.
Vand i form af tåge er særlig egnet til hurtigt at frembringe afkøling.
Vand anvendes først og fremmest til slukning af faste materialer, f.eks. ved
brand i aptering (med undtagelse af strømførende anlæg).
Vandtåge kan også anvendes til bekæmpelse af mindre brande i olie og andre
brandfarlige væsker.

Skum
Skum anvendes til slukning af brand i benzin, større oliebrande, fedtstoffer
o.l.

Kulsyre (CO2)
Kulsyre anvendes til kvælning af ild i lastrum, tanke, maskinrum og andre
lukkede rum.
Masker med røgfilter (“gasmasker”) beskytter ikke mod kulsyrens kvælende
virkning.
Kulsyren er lugtfri, tungere end almindelig atmosfærisk luft og fylder derfor
rummet fra neden og opefter. Rummet skal udluftes, før mennesker må gå
derind.

Halon
Halon, som er under udfasning, anvendes som under kulsyre (CO2).

Pulver
Pulverslukkere er fortræffelige til slukning af ild i mindre mængder benzin og
olie.
Bør kun i yderste nødstilfælde anvendes ved brand i strømtavle o.lign.

Sand
Sand er egnet til slukning af mindre brande i olie eller andre brandfarlige
væsker.
Sand kan endvidere anvendes ved slukning af brand i stoffer, der udvikler ilt
ved forbrænding.

4.3. Almindelige regler for brandslukning
Opdages der brand ombord, skal der øjeblikkelig igangsættes brandbekæm-
pelse, og samtidig foretages brandalarmering.
Så snart brandalarmsignalet lyder, skal hver mand uopholdeligt møde på sin
plads i overensstemmelse med skibets brandrulle.
Brandpumperne i maskinrummet startes, så snart alarmen lyder. Den vagtha-
vende maskinmester
må overbevise sig om, at ventiler på brandledningen er åbne, samt at pum-
perne yder det nødvendige tryk.
Skibets fører må afgøre, om redningsmateriellet skal gøres klar. Er det en
apteringsbrand ved redningsbådene, anbefales det straks at sætte bådene
ud.
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Skibet skal så vidt muligt lægges i en sådan stilling i forhold til vind og sø, at
risikoen for spredning af ild og røg formindskes.
Det er vigtigt, at lufttilførsel til brændende rum øjeblikkelig hindres.

Slukningsarbejdet
Ved slukning af brand gælder det altid om at komme længst muligt frem mod
ildens arnested. At sprøjte på røg og flammer er til ringe gavn og betyder
spild af slukkemiddel og ofte forøget skade.
Mandskab skal altid arbejde sammen mindst to og to. For at kunne finde vej
tilbage er det hensigtsmæssigt at tage en føreline med eller gå tilbage langs
slangen, hvis en sådan medføres.

En slange med strålerør bør altid betjenes af 2 mand, således at den ene fører
strålerøret, medens den anden styrer slangen. Faren for slangesprængning
må tages i betragtning. Ved indtrængen i brændende rum tilrådes det at
dække det indtrængende personel ved at holde endnu en slange med tåge-
strålerør parat til brug.

Ved anvendelse af vand til brandbekæmpelse må det haves for øje, at det
indpumpede vand kan have skæbnesvanger indflydelse på skibets stabilitet,
og der må så vidt muligt træffes forholdsregler til udpumpning eller bortled-
ning af vandet, især fra højtliggende steder i skibet.
Påbegynd lænsning snarest.
Se afsnit 4.7.

Åbn ikke døren til et brændende rum, forinden alt er klart til et effektivt sluk-
ningsangreb. Vær opmærksom på faren for stikflammer, især ved dørens
øverste del. Søg frem mod ilden langs dørken.

Gasflasker og andre beholdere, der indeholder sammentrykkede og fortætte-
de luftarter, frembyder ved opvarmning eksplosionsfare og bør derfor straks
fjernes fra brandstedet. Flasker, der har været udsat for opvarmning, bør
underkastes autoriseret eftersyn før brug.
Ved brand dannes der ofte giftig kulilte (CO), der ikke kan lugtes, og som er
livsfarlig at indånde.

Der skal altid udvises omtanke, før der åbnes ind til et brændende eller røg-
fyldt rum, grundet risiko for røggaseksplosion.

Efterslukning
Når en brand er slået ned og i hovedsagen slukket, foretages efterslukning og
omhyggelig oprydning.
Efterslukning foretages med anvendelse af mindst muligt vand. Alle dele,
hvori der har været ild, og som kan fjernes fra brandstedet, bæres op på
dækket, hvor fuldstændig slukning foretages, eller delene kastes overbord.

Efter brandens slukning skal der holdes vagt på brandstedet, indtil enhver
risiko for brandens genopblussen er udelukket.
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4.4. Brand i ladning
1. Hvis der udbryder brand i et lastrum, medens lugerne til dette er åbne,

søges ilden om muligt straks slukket ved hjælp af vand eller skum.

2. Åbning af luger til lastrum, hvori der er brand, eller til lastrum, hvori der
har været brand, som menes slukket, skal foregå med forsigtighed, idet
der fjernes så få dæksler som muligt, og brandslanger holdes klar til
øjeblikkelig brug. Man må ligeledes være klar til hurtigt at lægge luger-
ne på igen, hvis dette bliver nødvendigt.

3. Har man ved hjælp af kulsyre fået dæmpet branden i et lukket lastrum,
således at temperaturen er ufarlig, må man, hvis man ikke har rigelig
kulsyre til ny slukning, vente med at åbne lugerne, til skibet kommer i
havn, og tilstrækkelig ny kulsyre er fremskaffet. Et middel til at konsta-
tere, at temperaturen er ufarlig, kan være varmesøgende udstyr.

4. Normalt vil en brand i et lastrum kunne kvæles eller i hvert fald holdes
nede ved at rummet gøres tæt og fyldes med kulsyre.
Dette gælder imidlertid ikke, hvis lasten består af nitrater, klorater og
andre stoffer med stort iltindhold. Brand i sådanne stoffer må straks
søges bekæmpet ved hjælp af vand.

5. Brand i dækslast, containere eller på åbne ro-rodæk slukkes ved hjælp
af vandtåge, skum eller pulver afhængig af ladningens beskaffenhed.

Oplysninger om brandfarlige laster se:
International Maritime Dangerous Goods Code (udgivet af IMO).

4.5. Brand i maskinrum
1. Ved mindre brand i maskinrum må ilden efter forholdene straks søges

bekæmpet ved hjælp af de transportable skum- og kulsyreslukkere
eller med pulver, men hvis det er øjensynligt, at ilden ikke kan slukkes
med disse slukkemidler, må slukningsforsøg uden tøven foretages med
et af de fast installerede slukningsaggregater.

2. Lufttilførsel til maskinrummet skal snarest muligt hindres ved afbrydelse
af ventilationen samt lukning af åbninger.

3. Hurtiglukkere aktiveres under hensyntagen til skibets aktuelle situation.
Desuden må brændselsolietransferpumper, centrifuger og centrifuge-
pumper standses.

4.6 Brand under havneophold
1. Alle vagthavende skal være klar over, hvorledes hjælp fra land tilkaldes.
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2. Man må påregne, at lederen af det lokale brandkorps vil dirigere
brandslukningen. Det gælder derfor om godt samarbejde, idet skibets
kaptajn stadig har ansvaret over for besætning, last og skib.
Særlig med hensyn til skibets stabilitet er kaptajnen den eneste, der kan
tage ansvaret.

3. Skibets brandplan bør gennemgås med brandmyndighederne inden
slukningsindsats iværksættes.

4.7. Skibets stabilitet under brandbekæmpelse
1. Ved anvendelse af vand til brandbekæmpelse må man have for øje, at

det indpumpede vand har indflydelse på skibets stabilitet, og der må
træffes alle mulige forholdsregler for at undgå, at skibet kæntrer.

2. Ligger skibet i havn, og der opstår brand, hvor der skal anvendes stør-
re vandmængder til slukning
må der omgående tages følgende forholdsregler:

a. Alle tanke, der kan give skibet forøget stabilitet, må fyldes fuldstæn-
digt, så man er sikker på, at der ikke er fri overflade i nogen af tan-
kene.

b. Hvis situationen tilsiger det, må det overvejes at sætte skibet på
grunden i nærheden for at hindre kæntring.

c. Er det umuligt at sætte skibet på grund, og frygtes stabiliteten at
være truet må kaptajnen overveje, om han vil gå med til, at skibet
kæntrer, eller om han hellere vil tage den brandskade, der kan kom-
me ved ikke at fylde mere vand i skibet.

Hvis man holder skibet flydende og lader den del brænde ud, som
der er ild i, samtidig med at de omliggende områder afkøles, opnår
man i reglen en bedre mulighed for reparation af fartøjet, idet maski-
neriet normalt ikke tager væsentlig skade, når branden er uden for
maskinrummet.

Endvidere henvises til:
“Brandbekæmpelse i skibe” af Christen Knak.

4.8. Rapportering til rederiet
Føreren må hurtigst muligt underrette rederiet om tilfælde af brand om bord.
Meddelelsen må indeholde oplysning om:

  1. Stilling og fulde navn på eventuelle tilskadekomne og deres tilstand.
  2. Skibets position, kurs og fart.
  3. Vejrforholdene og udsigten for kommende dage.
  4. Skibets manøvreevne.
  5. Brandstedet om bord.
  6. Hvilket materiale nærer ilden.
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  7. Brændbart i tilstødende rum.
  8. Hvilke forholdsregler er taget.
  9. Hvilken bistand ønskes.
10. Hvorledes bedømmes udsigterne.

4.9. Begrænsning af sekundær skader på teknisk udstyr
Brand i og opvarmning af kunststoffer eksempelvis PVC-plast i kabelisolering
udvikler klorbrinter, som sammen med luftens fugtighed danner saltsyre.

Forbrænding af brændselsolier, smøreolier og gummi kan på tilsvarende vis
danne svolvsyre.

Slukkes brande med Halon, kan der på samme måde ud over saltsyre dannes
flussyre og bromsyre.

Dette vil udgøre risiko for korrosive angreb på alle ubeskyttede metaloverfla-
der, herunder elektriske komponenter, printkort, skinneforbindelser og maski-
ner.

Forholdsregler til begrænsning af sekundær skader som følge af syrefore-
komster:

1. Korrosionsangrebet kræver bl.a. tilstedeværelse af fugt i luften. Maksi-
mal og hurtig tørring af luften er vital og kan udføres med varmluft eller
affugtning.

2. Såfremt det er muligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, bør generato-
rer, tavleanlæg, el-motorer og elektronik holdes i drift. Driftsvarmen vil
stærkt begrænse korrosionens fremskriden.

3. En syreskadet luftkølet el-motor eller generator, som har været kold og
startes, har stor risiko for at havarere. Disse bør ikke startes før efter
nærmere inspektion.

4. Syrerne og deres salte kan i noget omfang bortskylles eller afvaskes
med ferskvand. Risikoen ved at hæve fugtigheden og dermed frem-
skynde korrosionsangrebet, bør vurderes af eksperter.

Følger af slukning

1. Pulver er ved sin stærkt hygroskopiske egenskab korrosivt.
Pulveret skal i videst muligt omfang fjernes fra tekniske installationer
ved støvsugning.

Pulver i olieprodukter kan virke som næringssalte, som skaber vækst i
oliens levende organismer. Olien skal analyseres eller udskiftes.
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2. Saltvand indeholder en række meget korrosive salte, herunder primært
natriumklorid.

De ramte installationer spules grundigt med store mængder ferskvand,
gerne varmt.

Efterfølgende udtørres, specielt effektivt med varmluft.

Udstyr med viklinger (el-motorer, transformere, generatorer) bør aldrig
startes, før de nøje er testede.

3. Ferskvand er principielt ikke særligt skadeligt, men samme procedure
som ved slukning med saltvand, bør følges.

Der bør hurtigst muligt af eksperter foretages detektering af omfang og niveau
af eventuelle forekomster af korrosive belægninger, primært klorid, for at den
rette indsats kan ydes.
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Afsnit 5

VEJLEDNING I TILFÆLDE AF KOLLISION

5.1. Diverse anvisninger
Indtræffer der kollision med et andet fartøj, er det - foruden at træffe de nød-
vendige dispositioner vedrørende de ombordværendes og skibets sikkerhed -
af afgørende betydning for sagens senere behandling omgående at notere:

1. Position og tidspunkt for kollisionen.
2. Kollisionsvinkel, kurs og fart i kollisionsøjeblikket.
3. Eget skibs kurs, fart og eventuelle kursforandringer med tilsvarende

klokkeslet fra første observation af det andet skib.
4. Pejlinger og afstande til det andet skib fra første observation  med

tilsvarende klokkeslet.
5. Andet skibs kurs og fart og eventuelle kursforandringer med tilsvarende

klokkeslet fra første observation.
6. Observationer af CPA.
7. Hvilke forholdsregler blev iøvrigt taget for at undgå kollisionen.
8. Vejr- og strømforhold samt sigtbarhed.
9. Begge skibes lanterneføring og afgivne signaler.

Der bør naturligvis udvises særlig omhu ved rapportering og kommunikation
og indførsler i journaler og manøvrebøger, som føres i forbindelse med kollisi-
onen.

Det er af yderste vigtighed, at alle informationer på print og elektronisk sikres
til senere afbenyttelse.
Såfremt bjærgning eller bugsering er nødvendig, henvises til anvisninger
under afsnit 3, pkt. 10 og 12 samt til afsnit 7.
Føreren bør pålægge officerer og mandskab at undgå udtalelser til uvedkom-
mende angående omstændighederne ved kollisionen.
I de tilfælde hvor myndigheder forlanger forklaring afgivet, bør rederiet forin-
den konsulteres.
Såfremt der har været lods om bord, må dennes rapport indhentes.
Er området VTS overvåget, informeres rederiet herom.
Så snart det er muligt, skal føreren af det andet skib eller skibets rederi/agent
holdes skriftligt ansvarlig for alle udgifter, der opstår som følge af kollisionen
(se afsnit 9 A).
Når skibet er kommet i havn, må de implicerede parter tilkaldes, for at man
kan foretage en fælles besigtigelse af de opståede skader.
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5.2. Rapportering til rederiet
Føreren må hurtigst muligt efter kollisionen rapportere hændelsen til rederiet
med besvarelse af følgende spørgsmål:

1. Position og tidspunkt for kollisionen.
2. Stilling og fulde navn på eventuelle tilskadekomne og deres tilstand.
3. Fare for de ombordværende, skib og ladning.
4. Navn og hjemsted på det andet fartøj.
5. Skadens art og omfang på eget skib, og hvis muligt også på det andet

skib.
6. Kan skibet fortsætte rejsen for egen kraft, eller vil det være nødvendigt

at søge nødhavn eller tilkalde bjærgnings- eller bugserassistance.
7. Oplysning om vind og vejr og udsigten for de kommende dage.

Er der øjeblikkelig fare til stede, må føreren selvfølgelig altid handle efter
konduite og gøre alt for at redde menneskeliv og de ham betroede værdier
uden forinden at have indhentet nærmere instrukser.



20

Afsnit 6

VEJLEDNING I TILFÆLDE AF MASKINHAVARIER

6.1. Maskinhavarier generelt
I de senere år har mange rederier og deres assurandører mærket en stigning i
antallet af maskinhavarier, der ofte er en yderst bekostelig affære. Alvorlige
maskinhavarier kan medføre indbugsering fra søen og dermed meget store
økonomiske krav fra bjærgerne.

Nedenfor angives nogle generelle årsager til maskinhavarier, der ikke skyldes
en “ydre årsag” som stranding, ild, kollision (herunder propellerhavari) etc.

6.2. Generelle årsager til maskinhavarier på hoved- og hjælpemaskineri
a. Termisk overlastning
b. Brændolieproblemer
c. Kølevandsproblemer
d. Smøreolieproblemer
e. Turboladerproblemer
f. Opretningsproblemer
g. Torsionssvingningsproblemer
h. Reduktionsgearproblemer
i. Svigt i alarm og sikkerhedssystemer
j. Udstrømmende olie
k. Vand i maskinrum
l. Mangelfuld opfyldelse af instruktionsbøgernes anbefaling for ordi-

nære service og vedligeholdesesarbejder.

De under a - l nævnte hændelser kan føre til alvorlige skader med motorstop
til følge. Ved omsorgsfuld daglig indsats i form af løbende registrering og
vedligeholdelse kan skader undgås eller formindskes.

Antændelse af udstrømmende olie kan føre til tab af menneskeliv i løbet af få
sekunder.

6.3. Forebyggelse af maskinhavarier
For at søge at undgå havarier opstået af ovennævnte årsager, har assurandø-
rerne udarbejdet følgende bemærkninger til vejledning for skibenes besætnin-
ger:

ad. a. Belast aldrig motoren over de maksimumtemperaturer, der er angivet i
motorens instruktionsbog.

ad. b. Settlings- og dagtanke drænes i forbindelse med morgen- og aftenrun-
dering.

Brændoliecentrifuger skal for at rense olien optimalt køre med en kor-
rekt vægtfyldering og en gennemstrømning tilpasset det daglige forbrug.
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Det kan anbefales rederierne at være tilsluttet et fast olieanalyseinstitut
såsom DNV Petroleum Services, Fobas eller lignende, og ikke benytte
nybunkret olie før analyseresultatet foreligger, og der er korrigeret for
eventuelle afvigelser i forhold til den tidligere anvendte olie.

ad. c. Opfyld altid motorfabrikanternes anvisninger for råvand og kølevands-
inhibitering. På højtydende dieselmotorer er det ofte svært at opfylde
kravene til råvandets maksimale indhold af klorider på grund af vand-
værkernes tilsætning af klor.

ad. d. Kontroller ugentligt smøreolien for vandinhold.

Opfyld altid motorfabrikantens anbefalinger til smøreoliefabrikat/type i
relation til den benyttede brændolie.

Indsend smøreolieprøve til analyse mindst hver tredje måned og følg
anbefalingerne, der følger med analyseresultatet.

ad. e. Følg fabrikantens anbefalinger for vandvask og udskiftning af smøreolie
og turboladerens lejer. Vær opmærksom på og grib øjeblikkelig ind ved
begyndende rystelser/vibrationer.

ad. f. Foretag autolog målinger på hovedmotorens krumtap halvårligt samt
før og efter doksætning, bundberøring og større stålreparationer. En
væsentlig ændring i måleresultaterne er et udtryk for forandrede opret-
ningsforhold og skal efterforskes inden opstart.

ad. g. Følg motorfabrikantens anbefalinger for kontrol af torsionssvingnings-
dæmpere, da forøgede torsionssvingninger kan medføre havari på
motorens registerdrev, flexible koblinger etc.

ad. h. Tandbæringer bør kontrolleres mindst hvert kvartal, og gearfabrikanten
skal konsulteres ved enhver ændring i bærebilledet, da det kan være
tegn på begyndende lejedefekt.

Følg leverandørens anbefalinger for smøreoliefilterskift og reager om-
gående, hvis der konstateres stigende differenstryk over filtrene eller
forekommer metalspåner i filtrene.

ad. i. Kontroller dagligt, at skibets maskinalarmanlæg virker, og reparer det
omgående, hvis defekter opstår.

Kontroller hyppigt motorernes sikkerhedsfunktioner (automatiske stop-
funktioner, overspeed, “oil mist detector” etc.).
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ad. j. Udstrømmende olie i forbindelse med defekt eller manglende afskærm-
ning og isolering af varme overflader, såsom udstødningsrør, turbolade-
re, kedler etc., har været årsag til mange maskinrumsbrande. Sørg altid
for at isolering er intakt og afskærmninger monteret.

ad. k. Sø- og overbordventiler er altid kontraventiler. For at sikre en pålidelig
ventilfunktion, skal ventilerne “røres” regelmæssigt.

På skibe der forlades i havn (coastere, fiskeskibe, lodsbåde, oplæggere
etc.) skal alle sø- og overbordventiler lukkes, med undtagelse af over-
bordventiler for automatisk virkende lænsepumper, inden skibet forla-
des.

Vandstandsalarmer i kofferdamme, maskinbrønde og lign. skal funkti-
onstestes regelmæssigt (f.eks. ugentligt) og skal omgående repareres
ved konstateret defekt.

ad. l. Motorleverandørernes anbefaling for service og vedligeholdelsesarbej-
der bør altid overholdes.
Brug instruktionsbogens vedligeholdelsesskemaer som rettesnor for
overhalingsterminer og følg reparationsvejledningerne.

Starteluftbeholdere skal drænes en gang om ugen. Olieansamlinger i startluft-
systemet kan forårsage voldsomme eksplosioner.

Brandslukkere: Sæt aldrig en brandslukker på plads, der ikke er opladet og
klar til brug.

Hvis maskinalarmen lyder: Undersøg omgående hvad der har forårsaget
alarmen og vurder nødvendig afhjælpning, herunder evt. stop af maskineriet.

Ud over den lovbefalede maskindagbog, tilsynsbog, oliejournal etc. bør der
føres en registrering af maskinreparations- og vedligeholdelsesarbejder, hvor-
af reparationsdato og driftstimer for de enkelte komponenter kan aflæses.

Såfremt et maskinhavari medfører, at skibet ikke kan klare sig i havn ved egen
hjælp, og forholdene i øvrigt tillader det, bør det overvejes, om levering af evt.
manglende reservedele eller specialværktøjer kan udføres af andre fartøjer,
sendes med helikopter, eller om bugserassistance er nødvendig.
I sidstnævnte tilfælde henvises til afsnit 3, punkt 3.10, samt til afsnit 7.
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6.4. Rapportering til rederiet
Føreren må hurtigst muligt rapportere hændelsen til rederiet med besvarelse
af følgende spørgsmål:

1. Tidspunkt for maskinhavariets opståen med angivelse af lokal tid.
2. Skibets position.
3. Strømforhold.
4. Vejrforhold og udsigterne for de kommende dage.
5. Angiv hvilket maskineri og delkomponent (komponenter) der er

havareret.
6. Angiv klart og præcist skadens omfang, om skaden har bevirket og/

eller muligvis vil bevirke, at maskinen er helt eller delvis ude af drift.
7. Angiv - hvis det er muligt - skadeårsagen.
8. Beskriv omfanget af påkrævet reparationsarbejde og hvilke reserve-

dele, der skal leveres til skibet udover de ombordværende brugbare
dele.

9. Ved besvarelsen refereres til de beskadigede deles positionsnumre i
instruktionsbogen (tavle- eller sidenummer) eller på tegninger. Brug de
samme navne for maskindelene som anført i instruktionsbogen.
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Afsnit 7

VEJLEDNING I TILFÆLDE AF INDBUGSERING

7.1. Kontraktforhold
Såfremt det skulle blive nødvendigt at tilkalde assistance for at få skibet
bugseret i havn enten af et andet skib eller af en bugserbåd, gælder hvad der
er anført under afsnit 3 punkterne 3.10 og 3.12 med hensyn til kontraktforhold
og skibets sikkerhed.

7.2. Rapportering til rederiet
Føreren må hurtigst muligt efter havariet rapportere hændelsen til rederiet
med besvarelse af følgende spørgsmål:

1. Havariets art.
2. Tidspunkt for havariet.
3. Skibets position.
4. Vejrforhold og udsigterne for de kommende dage.
5. Strømforhold.
6. Førerens skøn om forholdene og risikomomentet, indeholdende

oplysninger såsom afstand til nærmeste land, platform o.l., vanddybde
og ankringsmuligheder.

7.3. Forholdsregler at iagttage før og  under slæbningen
1. I god tid før bugseringen påbegyndes, bør førerne træffe en klar aftale

om hele fremgangsmåden med at sætte slæber, da kostbar tid ellers
kan gå tabt, når skibene befinder sig tæt ved hinanden ofte under
vanskelige forhold.

Eksempler:
a. Hvilket skib hiver kasteliner og leverer overhalingsliner for slæberen.
b. Hvilket skib leverer slæberen.
c. Hvorledes skal slæberen sættes fast. I ankerkæde, hanefod, direkte

på pullert eller fast installeret nødslæbearrangement.

2. Ved slæbning i ankerkæden bør denne under bugseringen være sikret,
så der ikke slæbes direkte på ankerspillet.

3. Før det påbegyndes at sætte slæber, bør det påses, at tilstrækkeligt
med kasteliner, overhalingsliner, sjækler og andet nødvendigt udstyr
ligger klar til brug.

4. Under alle forhold er det vigtigt at konstatere, hvorledes skibene driver
for vind og strøm i forhold til hinanden for bedømmelse af den mest
hensigtsmæssige måde at manøvrere på ved overførsel af slæberen.

5. Vær opmærksom på risikoen med at få trosser i skruen under arbejdet
med at sætte slæber.

6. Såfremt forholdene tillader det, bør slæbeforbindelse etableres ved
dagslys.
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7. Beskyt slæberens anlægsflader i klyds eller halekæber med smerting
og regelmæssig smøring.

8. Det slæbende skib bør med mellemrum stikke lidt ud på slæberen for
at mindske slid på anlægsflader.

9. Det slæbte skib bør ved bugsering over længere afstande fastlåse
propelleraksel samt sikre roret i midtskibsposition.

10. Der bør etableres fast kommunikation mellem det slæbte og det slæ-
bende skib.
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Afsnit 8

VEJLEDNING I ANDRE TILFÆLDE

8.1. Kollision med faste anlæg
I forordet er omtalt de mest almindelige årsager til kollision med faste anlæg,
men andre situationer, som resulterer i sådanne havarier, kan opstå, og ofte
kan der være tale om situationer, som er uden for skibsførerens kontrol, men
hvis følger alligevel belastes det pågældende rederi.

Det vil føre for vidt at opstille regler for, hvad man bør gøre for at undgå disse
havarier, men generelt kan der peges på enkelte forhold, som har særlig
betydning i denne forbindelse:

1. Under havnemanøvrer og under sejlads i snævre farvande bør der være
vagt i maskinrummet, således at der hurtigt kan gribes ind, hvis
omstyringen fra broen skulle svigte.

2. Under lignende forhold bør ankrene være klar til brug, og mandskab
klar på bakken for dette formål.

3. Forhalinger langs kaj bør altid foretages med tilstrækkelig assistance
og mandskab og efter forudgående samråd med de ansvarlige ved det
pågældende kajanlæg.

4. I skibe med sidepropeller bør det sikres, at tilstrækkelig effekt er til
rådighed for at modvirke strømudfald.

8.2. Rapportering til rederiet
Føreren bør hurtigst muligt rapportere hændelsen til rederiet med besvarelse
af følgende spørgsmål:

1. Tidspunkt for hændelsen og en kort beskrivelse af årsagen hertil.
2. Kort beskrivelse af skaden på fremmed ejendom.
3. Oplysninger om skadelidte.
4. Kort angivelse af eventuel skade på eget skib.

Selvom ansvarsforholdet skønnes oplagt, og uanset det kun drejer sig om et
mindre beløb, bør føreren rapportere til rederiet. Eventuelle økonomiske dis-
positioner kan om nødvendigt træffes i samråd med rederiet og den lokale
havariagent, som i alvorligere tilfælde altid bør tilkaldes for assistance i forbin-
delse med besigtigelser og forhandlinger med skadelidte.

Vedrørende afgørelser af sager i mindelighed henvises til afsnit 9 F.

8.3. Hårdtvejrsskader
Hårdtvejrsskader på skibets skrog, opstående eller ladning opstår oftest som
følge af for stor fart i forhold til sø og dønnings styrke og/eller retning.
Medvirkende årsager kan være lastfordeling (metacenterhøjden), forskydning
af lasten eller forkert disponering af ballast under ballastrejser.
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Under dårlige vejrforhold bør der med passende mellemrum foretages in-
spektion af skib og ladning, hvor dette kan ske uden risiko for besætningen.
Det er vigtigt, at dæksler, blændklapper og stormdøre  er gangbare.

Slække tanke og vand i rendestene/sugebrønde bør undgås.

Karakteristiske hårdtvejrsskader er:

Optrykning af skibsbunden, særlig under forskibet
Disse skader kan være meget omfattende og forekommer ret hyppigt.
Risikoen for sådanne skader er størst, når skibet er i ballast, og en del tilfælde
kan undgås ved at afpasse farten eller ved en passende kursændring, hvis
forholdene tillader det.

Ovenbordsskader
Disse skader kan opstå overalt, men særlig lønning, lønningsstøtter samt
udstyr på skibets bak har vist sig sårbare over for søens kraft.
Skader af denne art kan være risikable for skibets sikkerhed, og revnedannel-
ser generelt bør snarest repareres.
Skade på luft- og pejlrør kan opstå som følge af hårdt vejr, og det anbefales
at have et passende antal træpropper eller andet materiale om bord for mid-
lertidig tætning.

Ved hårdtvejrsskader bør notat indføres i journalen.

8.4. Rapportering til rederiet
Føreren må hurtigst muligt rapportere hændelsen til rederiet med besvarelse
af følgende spørgsmål:
Er skaderne store, og/eller frygtes sødygtigheden at være berørt, rapporteres
øjeblikkeligt på hurtigste måde efter følgende skema:

1. Skibets position, kurs og fart.
2. Vejrforhold og -udsigt for de kommende dage.
3. Skibets manøvreevne.
4. Skadens art og omfang.
5. Beskadigelse af ladning.
6. Iværksatte forholdsregler.
7. Behov for bistand.

8.5. Stevedoreskader
Den væsentlige del af laste- og lossearbejdet om bord i skibe overtages i
reglen som entreprise af stevedorefirmaer.

Både rederi og stevedore er interesseret i, at lastning eller losning foregår så
hurtigt som muligt. Flere forhold kan øge risikoen for stevedoreskader på
skibet. Disse kan være ukendtskab til skibets lasteudstyr, manglende viden
om skibets stabilitet eller uhensigtsmæssig brug af laste/lossegrej i forbindel-
se med en hurtig ekspedition.
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Erfaringen viser, at der under laste- og lossearbejde ofte forårsages skade på
skib og ladning som følge af uforsigtighed fra stevedorearbejdernes side.

Det er derfor af stor betydning, at der under laste- og lossearbejdet føres nøje
tilsyn, således at skader på skib og ladning forårsaget af stevedoren straks
registreres og besigtiges af begge parter, hvorefter der tilføres journalen be-
mærkninger herom.

Såfremt en skade på skibet skulle være af et sådant omfang, at sødygtighe-
den berøres, må føreren tillige tilkalde repræsentant for klassifikationsselskab
eller Søfartsstyrelse samt underrette rederi og assurandøren.

Udover de her nævnte forholdsregler er det nødvendigt straks at holde steve-
dorefirmaet skriftligt ansvarlig, f.eks. i overensstemmelse med forslaget i
afsnit 9 B.

Det er meget almindeligt, at skibenes officerer over for stevedorens folk
påtaler uheldige forhold, der kan medføre skade. Denne påtale bør følges op
skriftligt.

Efter indtruffen skade bør der foretages fælles besigtigelse, journalføring samt
skriftligt reklamation over for stevedorefirmaet. Kvittering for modtagelse bør
indhentes.

Opmærksomheden henledes på, at fotografier er et værdifuldt bevismateriale.
Ved anvendelse af digitale fotos som bevismateriale, bør der finde udveksling
sted i forbindelse med besigtigelsen.
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Afsnit 9 A

EKSEMPLER

A)  Ansvarsholdelsesbrev ved kollisioner

(Owners’ letterhead)
M/V “XX”

(place, date)

To the Master and Owners
of the m/v “YY”

Dear Sirs,

This is to notify you, on behalf of my Owners, that I hold you and your Owners
responsible for all damage to m/v “XX” and her cargo, incl. loss of time, resulting
from your vessel having been in collision with the “XX” on (date), at about — hours
GMT.

Please acknowledge receipt of this letter by signing and returning the attached copy.

Master

_______________
for receipt only
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Afsnit 9 B

B)  Ansvarsholdelsesbrev ved stevedoreskader

(Owners’ letterhead)

M/V “XX”
(place, date)

To Messrs. (stevedore company)

Dear Sirs,

I regret to inform you that on the above date at (hrs) you caused damage to my
vessel as specified below and on behalf of my Owners I hereby hold you responsible
for all cost related to the damage.

Master

Example of damage:

By way of hatch No. 2

Hatch coaming indented port side between stanchion No. 2 and 3 counted from fwd.

By way of hold No. 5

Sharp indent starboard side tanktop plating off shell frame No. 12 counted from fwd.

The above named damage was caused by negligence in handling cargo of steel
plates.

This notice received, read and checked against damage.

Date:

_____________________________________
(signed on behalf of stevedore company)
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Afsnit 9 C

C)  Søprotest

NOTE OF PROTEST

This is to certify that on the (date) captain N.N. of the vessel “XX” of (port of registry),
which sailed from (place) on the (date) loaded with a (cargo) bound for (place) and
arrived at this port on the (date), appeared before me, the undersigned, and that the
said captain N.N. in fearing that damage might have been occasioned to the vessel
and/or cargo through (incident) that occurred on the (date) noted protest against all
loss, damage etc. and reserving his right to extend this protest whenever necessary.

(place, date)

………....…………………………….
         name, Master of “XX”

I hereby certify that captain N.N.
personally appeared before me
on this date and signed the
above in my presence on the
(date).

………....…………………………….
Notary Public or Flagstate Consul
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Afsnit 9 D

D)  Haveriindeståelse (Average Bond)



LAB 77

L L O Y D ‘ S   A V E R A G E   B O N D

To  ...............................................................................................................................................................
                                                                   
Owner(s) of the   .........................................................................................................................................

                                                         
Voyage and date  .........................................................................................................................................

                                                        

Port of shipment     .......................................................................................................
                                           
Port of destination .......................................................................................................
                                          
Bill of Lading or waybill number(s)  ...........................................................................
                               

Quantity and description of goods
___________________________________________________________________________________

In consideration of the delivery to us or to our order, on payment of the freight due, of the goods noted
above we agree to pay the proper proportion of any salvage and/or general average and/or special
charges which may hereafter be ascertained to be due from the goods or the shippers or owners thereof
under an adjustment prepared in accordance with the provisions of the contract of affreightment
governing the carriage of the goods or, failing any such provision, in accordance with the law and
practice of the place where the common maritime adventure ended and which is payable in respect of
the goods by the shippers or owners thereof.

We also agree to:

(I) furnish particulars of the value of the goods, supported by a copy of the commercial invoice
rendered to us or, if there is no such invoice, details of the shipped value and

(II) make a payment on account of such sum as is duly certified by the average adjusters to be
due from the goods and which is payable in respect of the goods by the shippers or owners
thereof.

Date ............................              Signature of receiver of goods .................................................................

Full name and address
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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V A L U A T I O N   F O R M

To  ...............................................................................................................................................................
                                                                   

Owner(s) of the   .........................................................................................................................................
                                                                   

Voyage and date  .........................................................................................................................................
                                                                   

Port of shipment     .......................................................................................................
                                                                   

Port of destination .......................................................................................................

Bill of Lading or waybill number(s)  ...........................................................................
                               

Particulars of value
(specify currency)

Quantity and description of goods
A B

Invoice Value Shipped Value

Currency

1. If the goods are insured please state the following details (If known):
Name and address of insurers or brokers ..............................................................................................
......................................................................................................................................................
Policy or certificate number and date ........................................  Insured value .................................

2. If the goods arrived subject to loss or damage, please state nature and extent thereof  .......................
...............................................................................................................................................................
and ensure that copies of supporting docuemnts are forwarded either direct or through the insurers
to the average adjusters named below.

3. If a general average deposit has been paid, please state:
(a) Amount of the deposit ......................................  (b) Deposit receipt No .................................
(c) Whether you have made any claim on your insurers for reimbursement .................................

Date .................................                      Signature ..................................................................................

Full name and address:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

NOTES:
1. If the goods form the subject of a commercial transaction, fill in column A with the

amount of the commercial invoice rendered to you, and attach a copy of this invoice
hereto.

2. If there is no commercial invoice covering the goods, state the shipped value, if known to
you, in column B.

3. In either case, state the currency involved.
4. The shipowners have appointed as average adjusters: ………………………………………

to whom this form should be sent duly completed together with a copy of the commercial
invoice.
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Afsnit 9 E

E)  Lloyd’s standard form of salvage agreement No cure - no pay

og

Scandinavian salvage contract no cure - no pay
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Afsnit 9 F

F)  Afgørelse af sager i mindelighed

I de tilfælde, hvor skibsføreren kan indgå aftale med en anden part om afgø-
relse af en sag i mindelighed, f.eks. i forbindelse med skade forvoldt af skibet
på faste anlæg som omtalt i afsnit 8, vil det være hensigtsmæssigt at bekræf-
te dette ved at lade modparten underskrive en erklæring, som kan have føl-
gende ordlyd:

(Owners’ letterhead)

m.v. “XX”
(place, date)

It is today mutually agreed between the (Claimant), on behalf of the Owners of pier
No. 15, and the master of m.v. “XX” on behalf of the Owners of the vessel, that
(amount/currency) is accepted in full and final settlement for jointly inspected damage
to (installation) sustained accidentally on the (date).

...............................................                                       ...............................................
On behalf of Claimant Master
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Afsnit 9 G

G)  Kvittering for udført arbejde

I de tilfælde, hvor et reparationsværksted eller skibsværft forlanger skibsfører-
ens godkendelse af en reparationsregning, når arbejdet er udført, tilrådes det,
at  han i forbindelse med underskriften tilføjer følgende forbehold:

“The extent of work confirmed by the undersigned without prejudice as to prices and
subject to the Owners’ approval”.

                                      ...............................................
Master
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Afsnit 10

DEFINITIONER AF INSTITUTIONER OG BEGREBER
I FORBINDELSE MED HAVARI

Engelsk

Average

Average Adjuster

Average Bond

Classification

General Average

Dansk

Havari

Dispachør

Havariindeståelse
(Havaribond)

Klassifikation

Havari grosse
(Fælleshavari)

Definition

Se også under “Particular Average” og
“General Average”.

Særlig sagkyndig, der beskæftiger sig
med fordeling af omkostningerne i forbin-
delse med havari.

Dokument, som ladningsejeren må un-
derskrive for at få sin ladning udleveret,
såfremt der under rejsen har været tale
om havari grosse omkostninger (se afsnit
9 D).

Flere selskaber fører tilsyn med bygning
af skibe og periodisk kontrol af disses
tilstand efter bestemte regler udarbejdet
af de enkelte klassifikationsselskaber,
f.eks.:

• Lloyd’s Register of Shipping.
• American Bureau of Shipping.
• Bureau Veritas.
• Det Norske Veritas.
• Germanischer Lloyd.
• Registro Italiano.
• Nippon Kaiji Kyokai
(Herudover findes flere andre klasse-
institutioner).

Der foreligger en havari grosse handling
når - og kun når - en ekstraordinær opof-
relse eller udgift forsætligt og rimeligt
foretages eller pådrages for til fælles
frelse at redde værdier, der sammen er
udsat for fare på søen.

Eksempler:
• Bjærgeløn.
• Indbugsering ved maskinstop.
• Kastning af ladning.
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Engelsk

Hull & Machinery
Insurance

Jettison

LOF 2000

Lloyd’s
Underwriters

Lloyd’s Agents

Particular
Average

Dansk

Kaskoforsikring

Kastning

Lloyd’s Open
Form

Lloyd’s

Lloyd’s agenter

Partikulær skade

Definition

• Vand- eller anden form for sluknings-
skade ved brand.

• Skade på skib og maskineri samt evt.
ladning i forbindelse med flotbringel-
sesbestræbelser.

• Nødhavnsomkostninger.

Forsikring af skib og maskineri imod
fysiske skader efter nærmere fastsatte
regler. Forsikringen omfatter tillige f.eks.
bjærgeløn og indbugsering ved maskin-
stop samt skade på fremmed ejendom,
såfremt der er tale om direkte kontakt,
f.eks. kajkollision, kollision med andet
skib etc.

Overbordkastning af ladning eller materi-
el for at lette skibet i en faretruende
situation.

Bjærgningskontrakt - se afsnit 9 E.

Forsikringsorganisation i London, ikke at
forveksle med Lloyd’s Register of Ship-
ping, som er et klassifikationsselskab.

Agenter for Lloyd’s Underwriters overalt i
verden, som på opfordring foretager
havaribehandling af enhver art. Disse
agenter nyder stor anseelse og betragtes
som upartiske, hvorfor en skibsfører i
reglen altid kan henvende sig til en lokal
Lloyd’s agent, såfremt rederiets egne
assurandører ikke skulle være repræsen-
teret det pågældende sted.

Total eller partiel skade på skib eller
ladning, som ikke er havari grosse.
Bemærk, at der ved partikulær skade
skal være tale om en ulykkelig hændelse,
medens skade som følge af forsætlig
handling som hovedregel godtgøres i
havari grosse.
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Engelsk

Perils of the Seas

Port of Refuge

Protection
and Indemnity
Insurance
(P. & I-Clubs)

Protest

Salvage

Dansk

Søens farer

Nødhavn

Reders ansvars-
forsikring

Søprotest

Bjærgning

Definition

Udtrykket dækker i almindelighed uheld
og skader forårsaget af vind og sø, uden
at der foreligger fejl eller forsømmelse
hos rederiet, skibets officerer og besæt-
ning eller andre personer i rederiets
tjeneste.

Anløb af ikke forudbestemt havn i den
hensigt at bringe skib og/eller ladning i
stand til at fuldføre rejsen efter havari.

Dækker rederiet for særlige katergorier
af tab og krav, f.eks.:

Såvel hvad angår de
ansatte  om bord som
personer, der i rederiets
tjeneste udfører løst
arbejde i havn, f.eks.
havnearbejdere.

• Udgifter til hospital, læge, medicin
samt evt. begravelse. Hjemsendelse
af syge og tilskadekomne.

• Udgifter til forureningsbekæmpelse.
• Skade på andet skib eller anden

ejendom, uden at direkte kontakt har
fundet sted. Fjernelse af vrag, som er
opgivet og kræves fjernet af de lokale
myndigheder.

Hvis skibet under rejsen har været udsat
for havari eller hændelser, der giver
anledning til formodning om skade på
skib og/eller ladning, kan skibsføreren
notere protest (extension of protest) for
den stedlige konsul, Notarius Publicus
eller anden lokal myndighed.
(Se nærmere herom i afsnit 9 C).

Se nærmere herom i afsnit 3, stk. 3.13.

Dødsfald
Personskade








