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KONTRAKT AVVIK NR. DATO NAVN PÅ AVVIKET 
23 HAV05 Lnr.195 15.04.08 M079 MEKANISK BRUDD PÅ SIKRING 

AVVIKET MELDT AV (Navn, stilling og firma) AVVIKET RAPPORTERT AV (Navn, stilling og firma)
Gunnar Brynjulfsen  Secora Reidar Samuelsen Prosjektleder, Secora 

AVVIKET FUNNET VED HVILKEN TYPE KONTROLL?  
Visuell kontroll  
BESKRIVELSE AV AVVIKET:  
Ved oppstart mandag morgen ble det oppdaget at M079 var åpnet og ca. 2-300 m3 masser var lekket ut. 
M079 lå på deponiet i over helga. Vår ansatt som foretok en visuell kontroll på deponiet, så ingen tegn til 
forurensning, verken lørdag eller søndag. Kontrollen ble foretatt fra båt 2 ganger ila helga. 
Mekanisk brudd på lask ble oppdaget fredag kveld den 11.04.08, men ingen lekkasje kunne registreres. Ny 
sikringslask ble påsveist. Åpningen var da 3-5 cm. Ved oppstart mandag morgen, etter at sikkerhets lask 
var brutt var åpningen betydelig større. Se eget notat/mail 
 
 
STED / OMRÅDE 
 
Malmøykalven 
 
KRAVSPESIFIKASJON 
Kontrollplan 
ÅRSAKER TIL AVVIKET/ANSVAR FOR AVVIKET: 
Mekanisk brudd på utstyr 
 
 
KORRIGERENDE TILTAK:    
Utbedre skaden og påmontere dobbel sikring 
 
FRIST FOR UTBEDRING ANSVARLIG FOR UTBEDRING KONSEKVENS FOR TILTAKSHAVER* 
Snarest Secora Ja  Nei x 
   
KONSEKVENSER FOR SLUTTPRODUKTET 
 
 
 
AVVIKET SENDT 
TILTAKSHAVER (Dato og sign) 

FRIST FOR TILTAKSHAVERS TILBAKEMELDING  

16.04.08 RS Snarest 
TILTAKSHAVERS KOMMENTARER 
 
 
 
 
TILTAKSHAVERS AKSEPT (Dato og tiltakshavers signatur) 
 
AVVIK LUKKET  (Dato og KS-leders signatur) (Dato og anleggsleders/prosjekteringsleders signatur) 
 16.04.08 Reidar Samuelsen 

 



 

Secora AS 

Notat 
Til: Oslo Havn KF v. Torild Jørgensen 

Fra: Reidar Samuelsen, Prosjektleder. 

Kopi:  

Dato: 23.april 2008 

Emne: Uhell med lekter M079  

 
Uhell med lekter M079 
 
Lekter M079 har siden vinteren 2006 vært benyttet som transportlekter for transport av masser fra 
mudringssted og ut til deponiet ved Malmøykalven. Lekteren ble dokksatt og klargjort  ved Drammen 
Skipsreparasjon AS i Drammen før den ble satt inn i produksjon. En del av klargjøringen var å låse 
kummen slik at den ikke kunne la seg åpne ved hjelp av det hydrauliske systemet. Dette ble teknisk 
sett løst ved å sveise på strekkfisker i begge ender av kummen, som deretter strammes opp slik at 
kummen blir tett. Denne mekaniske låsingen medførte at lekteren ikke på noen måte kunne la seg 
åpne uten at strekkfiskene ble demontert – noe som best kan gjøres mekanisk når fartøyet igjen var 
dokksatt.  
 
M079 er planlagt benyttet under arbeidet med tildekking. I den forbindelse måtte strekkfiskene 
demontert. Dette ble besluttet utført når fartøyet allikevel måtte dokksettes i mars 2008 på grunn av 
ordinær klassing og inspeksjon fra sjøfartsmyndighetene. Drammen Skipsreparasjon AS ble valgt 
som verksted for utførelse av denne operasjonen. 
Som erstatning for strekkfiskene var det videre besluttet at det i begge ender av kummen skulle 
påmonteres/sveises fast en kraftig lås av stål (lask) som mekanisk låste kummen sammen. Og på 
den måten oppnå samme effekt som ved bruk av strekkfiskene. Fordelen her var at låsingen kunne 
fjernes mekanisk uten at fartøyet trengte å gå i dokk.  
 
 
Under dokksetting er det standard prosedyre at lekteren åpnes slik at kummen har en åpning på ca 
80 cm. Dette for at fartøyet skal kunne hvile stabilt på putene inne i dokken. Strekkfiskene ble da 
demontert, kummen åpnet og fartøyet dokksatt på ordinær måte. Før arbeid iverksettes har 
verkstedet som prosedyre å sveise på en ekstra kraftig mekanisk sikring (lask) som skal hindre 
kummen å eventuelt klappe sammen mens den er i dokken. Dette ble også utført på M079. 
Sikringslasken skulle, etter at lekteren var satt på vannet og åpne/lukke mekanismen testet, tilpasses 
og benyttes som den ordinære avlåsing av kummen.     
 
 
Vår maskinsjef som hadde ansvaret for oppholdet på verftet, var til stede under inspeksjonen fra 
sjøfartsmyndighetene og hadde også løpende dialog med formannen på verkstedet under 
oppholdet. I tillegg var det personell fra Secora til stede under hele oppholdet. Verkstedet hadde 
videre klare instrukser på hva som skulle utføres av arbeidsoperasjoner. 
 



Under inspeksjonen fra sjøfartsmyndighetene ble det foretatt tykkelsesmålinger i skrog samt andre 
vesentlige inspeksjoner av vitale deler av fartøyet. Lekteren ble åpnet og lukket og det var ingen tegn 
til defekter på det hydrauliske systemet. Fartøyet ble i sin helhet godkjent av sjøfartsmyndighetene. 
 
M079 ble første gang etter  verkstedoppholdet satt i produksjon torsdag den 10. april. Lasting startet 
samme dag og forsatte til ca. klokken 16 påfølgende dag (11. april).  Ved transport av denne 
massen ut til deponiet ble skipper oppmerksom på at det var en 3-5 cm åpning i kummen på 
lekteren. Ingen synlige tegn til lekkasje eller forurensning. Lekteren var kun halvveis fylt med masse, 
ca. 500 m3.  Transporten skjedde fredag kveld og på dette tidspunkt var Skjærhavn, som normalt 
ligger på deponiet og bærer overvåkingsutstyret som brukes ved nedføring, slept inn til kai for å 
bunkre diesel. 
  
Det ble umiddelbart foretatt en risikovurdering som resulterte i følgende aktiviteter: 
 

- Det hydrauliske systemet ble aktivert og lekteren ble lukket hydraulisk. 
- Ytterligere stållasker ble påsveist 
- Fartøyet ble fortøyd ved deponiet 

 
Situasjonen ble vurdert slik at kombinasjonen av hydraulisk lukking, som vanligvis benyttes og som 
er den ordinære måten å åpne/lukke kummen på, og påsveising av nye stållasker var en  
tilfredsstillende sikring. Vurderingen og beslutningen ble fattet av en gruppe som bestod av 
prosjektleder, formann, skipper og reparatør. Erfaring fra bruk av M079 i andre prosjekter hvor kun 
hydraulisk lukking benyttes, tilsa at dette alene skulle holde. Og i tillegg ville kombinasjonen med 
påsveising av flere stållasker gjøre at den totale sikringen ville være tilstrekkelig. 
 
Videre ble risikoen for lekkasje med en åpning på 3 – 5 cm vurdert til å være større ved lekteren 
under fart til kai, enn ved å la denne ligge sikkert fortøyd ved nedføringsenheten på deponiet. 
Situasjonen ble vurdert slik at det ikke forelå fare for lekkasje eller andre forhold som tilsa at dette 
var en situasjon som krevde umiddelbar tømming, hvor Skjærhavn måtte slepes tilbake for å ha 
foreskrevet overvåking under nedføringen, eller  at det var en ”force major”-situasjon som krevde 
umiddelbar nødtømming uten overvåking. Beslutningen om å la M079 ligge ved deponiet fra fredag 
kveld for å tømmes ved arbeidets oppstart mandag morgen, var altså begrunnet i at sikring var 
tilstrekkelig, og at det tidvis har vært vanlig å la en lekter ligge med last en periode før den tømmes 
uten at dette har forårsaket problemer eller vært vurdert som en risiko tidligere.  
Av den grunn ble heller ikke Oslo havn varslet om hendelsen før mandag morgen. 
 
Ved arbeids start mandag morgen ble det oppdaget at lekteren dessverre hadde åpnet seg ytterlig i 
løpet av helgen, og at deler av massen er forsvunnet ned i deponiet. Anslagsvis kan den totale 
mengden som har kommet ut av lekteren være ca. halvparten av lasten tilsvarende 200-300 m3. 
Tømming ble da umiddelbart iverksatt og M079 ble tatt ut av drift. 
 
Interne undersøkelser viser at trykket i det hydrauliske systemet som holder lekteren lukket hadde 
falt, og lastens egenvekt bidro da til å slite løs stållaskene og presse en åpning i kummen på ca 20 
cm slik at noe av massene rant ut i deponiet.   
Det hydrauliske systemet blir nå undersøkt og lekteren blir igjen låst med strekkfisker på en slik 
måte at den teknisk sett ikke vil være mulig å åpne kummen.  
Foreløpige undersøkelser tyder på at sveisearbeidet som ble utført ved Drammen Skipsreparasjon 
ikke er tilfredsstillende utført, noe som vil bli fulgt opp mot de ansvarlige ved verkstedet. 
   
 
Avslutningsvis kan det bemerkes at massene som ble transportert ut til deponiet av M079, ble tatt 
opp ved ”Direktørbrygga” og bestod hovedsakelig av sand som ikke var mulig å pumpe ned i 
deponiet,. Massene måtte graves ut av kummen og slippes ned i trakten på nedføringsenheten.  
 
Det ble også tatt prøver av massene som ble sendt til analyse hos Rambøll Norge AS. Disse 
analysene viser at massene kun for Benzo(a)pyren var i tilstandsklasse 3 iht SFT sin veileder. De 
øvrige parameterne var 2  eller bedre. Kornfordelingskurven viser at massene er å klassifisere som 
sandig grus. Vises for øvrig til tilsendt rapport fra Rambøll AS 
 
Turbiditetsmålere rundt deponiet har ikke fanget opp spredning av sedimenter over tillatt 
nivå i løpet av helgen, og ved gjennomgang av data fra ”Juksamåleren” samt målerne 



som overvåker deponiet er det heller ingen indikasjoner på spredning av masser i 
sprangsjiktet under utgravingen/tømmingen av M079.   
 
 
Det er videre fremsatt spekulasjoner og bilder av M079 fra personer som er motstandere av 
prosjektet, som viser en betydelig utvendig åpning på lekteren. Til dette er å kommentere at 
utvendig åpning ikke viser reell åpning i kum, da lekterens konstruksjon og utforming er slik at 
utvendig vil det være åpning selv om kummen er helt lukket.  
 

      
 
 


