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1. INNLEDNING OG BAKGRUNNSINFORMASJON 
 
Undersøkelseskommisjonen som ble oppnevnt for på nytt å skulle undersøke tapet av 
havfiskefartøyet UTVIK SENIOR, hadde hevet fartøyets hovedmotor og andre vrakdeler 
i midten av august 2002. Så vidt vi vet skjedde tapet av fartøyet sent på 1970-tallet og at 
de vrakdelene som nå er tilgjengelige for undersøkelser, ble hevet fra omtrent 34/35 
meters dyp. 
 
Fartøyet var en 82,7’ havfisketråler med bredde på 22,0’ og dybde 9,0’. Fartøyet hadde 
treskrog med laminerte spant og dekksbjelker, og trefylling mellom spantene. 
Kjølstokken besto av trelaminat og var forsterket og beskyttet av utvending platekledning 
i stål ca. 12 mm tykk, som fortsatte akterut for fartøyets akterspeil og huset den nedre 
tverrstolpen for roret. 
 
En ny hovedmotor ble montert inn høsten 1974, og ved tidspunktet for forliset ble 
fartøyet drevet av en enkeltvirkende turboladet 540 HP firetakts sekssylindret Normo 
Diesel RSP-6 rekkemotor. Motoren hadde fast ”anti-clockwise” rotasjon på 425 r.p.m., 
og en vekt på ca. 15 tonn. Motorens turbolader og ladeluftkjøler (intercooler) var montert 
på det øvre aktre motordekslet, og begge var av fabrikat ”Brown Bovery”. 
 
Fartøyets propellenhet var tre dreibare blader som ble drevet med ”anti-clockwise” 
rotasjon av propell via en direktekopling med samme omdreiningshastigheten som 
motorens veivaksel. Fremover og akterover rettet propellkraft var påvirket av innstilling 
av bladenes angrepsvinkel, som igjen ble styrt via et fjernstyrt hydraulisk manøverorgan 
og en støtstang ordning.  
 
Kommisjonen rapporterte at UTVIK SENIOR ikke opererte som en havfisketråler ved 
havaritidspunktet, men drev med garnbruk. Kommisjonen rapporterte videre at fartøyet 
var på vei mot hjemmehavnen da forliset skjedde. 
 
Kommisjonen bekreftet at havbunnen der forliset skjedde besto av sand og små, runde 
steiner. Det ble rapportert at etter forliset ble området utsatt for to perioder med kraftig 
storm, som muligvis kunne ha flyttet på noen av de mindre vrakdelene. Det ble imidlertid 
antatt at hovedmotoren, som ble funnet liggende på sin styrbord side, og andre store 
deler, ble liggende på havbunnen i sine relative treffpunkter og retninger. 
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De hevede vrakdelene ble undersøkt ved Kaarbøverkstedet i Harstad i løpet av 29 og 30. 
april 2003. Vrakdeler og detaljer ved disse som var relevante for kommisjonen hadde blitt 
rengjort tidligere i forbindelse med undersøkelser utført av andre, og noen av vrakdelene 
hadde også blitt demontert. Undersøkelser av hovedmotoren ble utført med motoren i 
stående stilling, som vist i figur 1. Undersøkelsene ved skipsverftet, og senere 
laboratorieundersøkelser og rapportskriving ble alle utført av David Ellen fra The Test 
House (Cambridge) Ltd. Retningene på kreftene forbundet med all skade på motoren er 
rapportert i henhold til motorens nåværende stående posisjon (som montert). 
 
 
2. UNDERSØKELSER VED SKIPSVERFT OG UTVALG AV PRØVER FOR 

LABORATORIEUNDERSØKELSE 
 
Vrakdeler og detaljer av nåværende interesse for kommisjonen ble visuelt undersøkt. For 
å forenkle undersøkelsene ble delene rengjort på nytt med en kombinasjon av mekanisk 
skraping, ståltråd og fiberbørsting, og ved bruddflater gjentatt bruk av klebende tape. 
 
Innledende undersøkelser av motoren bekreftet, at med unntak av utbøyning av flere 
stålplater rett akterut for motorens babord side (figur 1) forårsaket av 
hevningsoperasjonen, var alle betydelige skader og detaljer å finne på motorens styrbord 
side. Undersøkelser av hovedmotoren og andre viktige vrakdeler ble utført på følgende 
måte. 
 
 

2.1 Gjenstand (1b) Kraftuttak (PTO) enhet på fremre styrbord side av 
hovedmotor  

PTO enheten, som ikke ble funnet, hadde vært boltet til det nedre fremre hjørnet 
av motorhuset. Tilgangen til kjedeoverføringen ble via et fastboltet stål flensplate 
med omtrent 6 mm tykkelse, som befant seg på motorhuset umiddelbart over, og 
på babord side av PTO-enhetens bolteflate (figur 2, 3 og 4). 
 
Skader på dette stedet omfattet sprø brudd både på motorhuset og PTO- enhetens 
sider av bolteleddet, oppadrettet sprø bøyning av øvre flensplate, og generelt en 
nedadrettet bøyning av leddets fire gjenværende (fremre) skjøtebolter. Alt i alt 
kan det ikke sies at all skade på dette stedet kan tilbakeføres til en enkeltstående 
hendelse. Skadene på motorhuset og PTO-enhetens flensplate synes å ha blitt 
påført samtidig, og stemte overens med sprøtt overbelastningsbrudd som følge av 
en oppadrettet bøyning av PTO-enhetens flensplate. Gjeldende fraktografisk 
bevismateriale stemte også overens med at de avbrutte delene begge var produsert 
av grått grafittisk støpejern. Den sprø bøyningen av flensplaten i stål synes å ha 
skjedd samtidig med bruddet av den boltede PTO-enhetens flensplate, og hadde 
på lignende måte blitt forårsaket av en oppadrettet kraft. Den sprø nedadrettede 
bøyningen av de fire boltene på den gjenværende fremre flensplate i PTO-enheten 
og tilhørende stripping av mutrene, ble ikke antatt å ha inntruffet samtidig som 
bruddet. Skaden på boltene ble snarere antatt å være forårsaket av en senere 
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sekundær hendelse som involverte en generelt nedadrettet kraft. De tydelige 
skadene på denne delen av motoren ble derfor antatt å ha inntruffet ved to 
forskjellige hendelser. Ved den første hendelsen ble både PTO-enhetens flensplate 
og motorhuset (begge i grått støpejern) påført sprø brudd som følge av oppadrettet 
bøyemoment, som også hadde forårsaket en oppadrettet bøyning av øvre luke. 
Den nedadrettede bøyningen av leddets fire skjøtebolter og tilhørende stripping av 
mutrene inntraff ved en senere hendelse. 
 
Brudd på PTO-enhetens flensplate på fremre side, indikerer at de fire fremre 
sikkerhetsboltene var fortsatt på plass og i funksjon som sikring av 
sammenboltningen på bruddtidspunktet. Dette indikerer videre, at tapet av de fire 
fremre sikkerhetsboltene og den nedadvendte bøyning av boltene oppstod først 
etter skaden på sammenboltningen. Selv om den totale skaden på dette punktet 
skyldes krefter som virket i to forskjellige retninger, kan det allikevel tenkes at 
hendelsen skjedde i en sekvens, for eksempel ved at en første kollisjon med 
havbunnen har slått av PTO-enheten fulgt av motorens grunnstøting i bevegelse 
mot havbunnen.  
 
Bøyningskraften forbundet med det første bruddet og hovedbruddet på dette 
stedet er beregnet i vedlegg 1. 
 
 
2.2 Gjenstand (1d) Kamakslens drivkjede – (Registerkjede) 
En lengde av kamakselens drivkjede, kortere enn motorens totale kjedelengde, 
hadde blitt tatt ut av motoren ved undersøkelser utført tidligere av andre på 
skipsverftet. Kjedelengden tilgjengelig for undersøkelser på skipsverftet er vist i 
figur 5. 
 
Undersøkelsene bekreftet at selv om flere lenkeplater hadde løsnet, var ingen 
brudd på stolpene synlige. Det ble også observert at de løsnede platene var fra 
deler av kjedet som ble verst utsatt for korrosjonsskader etter forliset (figur 6, 7 
og 8). 
 
Det ble konkludert at ingen brudd på stolpene var synlige i den delen av 
registerkjedet som ble tatt ut, og at adskillelsen av platene og skadene på prøven 
som var tatt opp, sannsynligvis hadde blitt forårsaket av en kombinasjon av 
korrosjonsskader etter forliset på stolpenes klinkede ender og skader under 
håndtering. 
 
Både fotografiske og dokument bevis fremskaffet av andre, bekreftet at den 
kjedelengden som ble tatt opp var funnet atskilt fra drivhjulet, og at drivhjulets 
skader også innbefattet tap av tenner i deler av dets omkrets. 
Uten å ha hatt anledning til å se kjedehjulet in-situ, har vi begrenset mulighet til å 
fremlegge en mening om en sannsynlig årsak til den totale skaden. Det virker 
imidlertid sannsynlig, at skadene på kjedehjulet og brudd på kjedet har resultert 
fra en enkelt hendelse. Når vi betrakter de suksessive støtskadene på motorens 
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enheter, som ville ha skyldtes en ødelagt kjede på kamakselen, virker det 
sannsynlig at brudd på kjede og skade på drivhjulet oppstod sent i 
hendelsesforløpet, hvilket er en betraktning som er delvis støttet av mangel på 
opplagte skader på motorens enheter og stempelstenger.  
 
2.3 Gjenstand (1g) Motorblokk styrbord side  
Motorblokken på øvre styrbord side inkluderte en rektangulær ladeluftfordeler i 
stanset stål, som innløpsrøret opprinnelig var boltet til. Både innløpsrørene fra 
turboladeren og innløpsrørkoblingen manglet fra motorblokken. Den nedre aktre 
boltesiden i lengdeaksen (figur 9 og 10) og de tre aktre vertikale forsterkningene 
(figur 9 og 10) av innløpet til ladeluften var bøyd innover. I den lengst aktre 
forsterkeren hadde et overbelastningsbrudd oppstått i den øvre festekilsveisen 
som følge av bøyespenning (figur 10). 
 
Ladeluftfordeleren hadde vært festet til motorblokken med bolter med diameter på 
omtrent 8 mm, og alle hadde brukket av jevnt med motorblokken, som et direkte 
resultat av skjærkraft som har virket hovedsaklig nedover. Rammen for 
veivhusluken på sylinder nummer 4 hadde på samme måte blitt skadet av svak, 
sprø bøyning (figur 11). 
 
Turboladeren og ladeluftkjøleren hadde begge blitt montert på den aktre enden av 
motordekslet, begge komponentene og deres tilhørende koplingsrør og luftkanaler 
manglet fra motoren. Motoren hadde to eksosmanifolder som begge endte opp 
ved en bolteflens akter for motorens babord side, ingen sammenføyende 
røropplegg var synlig bortsett fra de to flensene (figur 12). Kobling av 
turboladerens innløpsslange til eksosmanifolden hadde blitt sikret med 6 bolter 
med diameter på omtrent 8 mm i hver av de to flensene. Ved 
undersøkelsestidspunktet var en utstående bolt gjenværende i øvre flens og to 
bakoverbøyde bolter stod igjen i den nederste flensen (figur 13 og 14). Leddet 
hadde tydelig sviktet ved stripping av boltene, som basert på posisjonene av de 
gjenværende boltene, ble utsatt for en kraft som mest sannsynlig virket 
nedadrettet fra styrbord mot babord. 
 
Øvre skade på motorblokken på styrbord side bestod av sprø nedadrettet bøyning 
av nedre festeflate på ladeluftfordeleren og tilliggende brudd av en sveiset 
forsterkning og tap av ladeluftfordeleren. Rammen på veivhusluken på sylinder 
nummer 4 hadde på samme måte blitt påført sprø bøyeskader. Helhetsinntrykket 
av skaden antyder en kraft eller krefter som generelt virket normalt inn på 
styrbord side av motorblokken. Kreftene, hvor disse var mulige å måle, kunne 
forklares med motorens grunnstøting i bevegelse mot havbunnen på styrbord side. 
I tilfellet med manglende turbolader, ladeluftkjøler og tilhørende røropplegg og 
luftkanaler var mye mindre antydende bevis tilgjengelig. Det var imidlertid mulig 
å konkludere at den boltete turboladerens kobling til eksosmanifolden sviktet som 
et resultat av stripping av mutrene og at den tilhørende kraften sannsynligvis 
virket med retning nedover fra styrbord. Utilstrekkelig indikerende bevis kunne 
forklare hvordan turboluftladeren hadde blitt festet til motorens akterende, og 
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dermed var det ikke mulig å danne seg eller ytre noen mening om hvordan denne 
delen ble atskilt.  
 
Kreftene forbundet med bøyning og brudd på skadede hoveddeler beskrevet i 
denne delen er beregnet i vedlegg 2. Betraktet som en helhet, ble skadene på 
motorblokkens styrbord side og tilhørende deler vurdert til å stemme overens med 
skader etter grunnstøting mot havbunnen. 
 
 
2.4 Toppen av Hovedmotor – Ventiler og vippetøy 
To instrumentpaneler hadde vært montert på øvre aktre styrbord hjørne av 
motoren, begge manglet ved undersøkelsestidspunktet (figur 15). Bøyning av 
gjenværende bolter antyder en skadende kraft som virket med retning styrbord 
mot babord. 
 
Både motorens vippearmsdeksler og vippearmsutstyr manglet fra toppen av 
motoren ved undersøkelsestidspunktet (figur 16). Det var også tydelig at motorens 
aktre utstående ventilstyring hadde blitt utsatt for varierende grad av bøyning med 
en retning fra styrbord mot babord. Skade på motorens overside hadde også 
resultert i tap av gjenstander festet på øvre styrbord side, inkludert 
drivstoffpumper og ladeluft innløpsbend, som alle ble vurdert til å stemme 
overens med skader forårsaket av grunnstøting mot havbunnen. 
 
Bøyningskraften som kreves for å starte bøyning i en ikke fritt stående 
ventilstyring er beregnet i vedlegg 3. 
 
 
2.5 Akterut på styrbord side - veivaksel /svinghjulet inspeksjonsluke 
Deksel til veivaksel og svinghjul hadde blitt sikret med 6 bolter (figur 18). To 
bolter hadde brukket på stedet og fire hadde blitt strippet fra motordekslets 
støping. Det var også tydelige bevis på sprø brudd i støpingen rundt det øvre 
boltehullet (figur 19). 
 
Den nedre gjenværende bolten viste omfattende skader etter bruddet, som 
utelukket nærmere bestemmelse av både bruddtype og kraftretning. Både den 
øvre gjenværende bolten og bruddet av støpejernsforsterkningen rundt det øvre 
boltehullet antydet imidlertid skjærbrudd som følge av en kraft med generell 
retning oppover og mot babord (se kraftretningspil under avrevet bolt i figur 18). 

 
For å redegjøre for skaden er en skjærekraft med retning oppover, beregnet i 
vedlegg 4. 
 
En annen beslått bolteflens var montert over og akterut for inspeksjonsluken 
(figur 18 og 20).  Toppbolten var bøyd nedover og den nest øverste bolten hadde 
blitt strippet fra motorstøpingen (figur 20). 
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2.6 Gjenstand (19) Turbolader 
Turboladeren ble funnet langt fra sin installerte posisjon på motoren og hadde 
derfor blitt revet løs under hendelsene ved forliset. 
 
Kompressorrotorens og husets lettmetallstøpinger manglet totalt fra enheten, og 
det ble konkludert at disse hadde tært bort av langvarig sjøvannskontakt (figur 
21). Turbinhuset var antatt å være av grått støpejern, i likhet med den boltete 
flensplaten. 
 
Eksosgassinntak til turbinen gikk via to tynne spiralformete fleksible metall rør. 
En var avkappet i nærheten av turboladers inntaket. Det andre røret hadde en glatt 
ende som antas å tidligere ha blitt festet i en bolteflens med egnet inngang til 
eksosmanifolden (figur 21). 
 
Både deksel til eksosturbinen og inspeksjonsluke var antatt å være grått støpe 
jern, og begge hadde sprø brudd. Brudd på deksel var synlig på kompressorens 
forhøyde flens på motsatt side av inntaket (figur 22). Ett annet sprøbrudd var 
synlig i rotorhusets flensplate (figur 23). Bruddet på dette stedet var etterfulgt av 
skjæring av tre festeskruer (figur 23). Tegn på fragmentering av støpingen rundt 
minst to av boltehullene antydet ytterligere at skjærskade var påført (figur 23). 
Probe boss flensen nær utløpet kan ha blitt bøyd mot inspeksjonsluke. 
 
Under rengjøring av bruddene i de to støpingene ble det tydelig at materiale lett 
ble fjernet med børsting noe som antydet at grafittisering kunne ha forekommet. 
Bevis på grafittisering ville redegjøre ytterligere for det som synes å være relativ 
ny bulking fra bruddskade langs flensplatens bruddside (figur 23). 
 
Skjærbruddspenning av en flensplate er beregnet i vedlegg 5. 
 
For å undersøke muligheten av grafittisering etter forliset, og for å få bekreftet at 
både turbinhuset og flensplaten var grått støpejern, ble prøver fra begge tatt for 
metallografisk laboratorieundersøkelse. 
 
  
  
 
 

2.6.1 Metallografisk undersøkelse av turboladerens mantel og  
flensplateprøver 

  Prøvene av mantel og flensplate ble varmmontert og preparert til en  
1-mikron diamant polering med konvensjonelle metallografiske metoder. 
De preparerte prøvene ble undersøkt med metallurgisk mikroskop, både i 
ikke-radert og Nital radert tilstand. 
 
2.6.2 Prøve fra turboladerens mantel 
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Det ble bekreftet at denne gjenstanden besto av perlittisk gråflaket 
grafittisk støpejern med relativ svak styrke (figur 24 og 25). Det ble også 
bekreftet at mantelen var i en utviklet tilstand av grafittisering, som hadde 
tært bort all den perlittiske avstøpingsform på den ytre overflaten. 
 
2.6.3 Turbolader flensplate 
Det ble bekreftet at også denne gjenstanden besto av perlittisk gråflaket 
grafittisk støpejern, men denne hadde en høyere styrkegrad (figur 26 og 
27). Flensplaten var i en utviklet tilstand av grafittisering, slik som 
mantelen. 
 

 
2.7 Gjenstander (2a/2b) Skade på fremre styrbord og styrbord spant 
Nedre fremre styrbord side av motoren hadde særlig blitt påført store skader. Det 
var ikke noe spantetømmer under den fremre enden av motoren og den fremste 
rammeplaten på motoren manglet (figur 28). De gjenværende 
maskinrammeplatene på styrbord side hadde alle blitt bøyd oppover rundt 
bunnpannen (figur 29, 30 og 31). En stein på 355 mm x 200 mm satt fast bak den 
andre oppoverbøyde rammeplaten (figur 29 og 30). Steinens dimensjon var større 
enn åpningen over den første oppoverbøyde rammeplaten, som hadde maksimum 
størrelse på 345 mm x 195 mm ved nedre ende, og 150 mm x 195 mm ved øvre 
ende. Maskinrammeplaten som steinen satt fast i, var også bøyd i aktre retning 
(figur 29 og 30). 
 
Akterut for skadene på styrbord fremre ende var det tegn på laminerte spant, som 
så ut til å være brutt av ved sin nedre ende og trykt sammen mot de oppbøyde 
rammeplatene ved sin øvre ende (figur 32 og 33). Det var synlige tegn på 
tømmerfylling mellom spantene ved motorens midtparti. (figur 32). Alle maskin- 
og drivaksel-rammeplatene på styrbord side var uten unntak påført skader av 
oppadrettet bøyning (figur 32, 33 og 34). Omfanget og alvorligheten av 
bøyeskaden var merkbart alvorligere langs siden av motoren. Akterut for den 
første deformerte forsterkningen vist i figur 30, hadde rammeplater blitt bøyd 
mellom forsterkningene (figur 35) og ingen betydelig bøyning av ytterligere 
forsterkninger var tydelig. De utestående platestykkene innenfor de gjenværende 
fremre forsterkningene, var enten bøyd oppover eller skadet ved forsterkningen. 
Retningen på den nødvendige kraften var sammenhengende med andre skader i 
området. 
 
Tømmerboltene i stål langs styrbord side synes å ha blitt påført betydelig 
bøyeskader, men ettersom flere bolter er løst festet, var det imidlertid utelukket 
med positiv bestemmelse av retningen på bøyningen som følge av forliset. Det var 
imidlertid tydelig at boltene hadde blitt bøyd i en generelt oppadrettet retning. 
 
Samlet tyder bevisene på at maskinfundamentet og aktre drivaksels tunnelplater 
ble bøyd av en kraft med retning styrbord mot babord. Den tilsynelatende aktre 
bøyningen av den første (fremre) platen antyder at den fremre styrbord siden av 
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motoren ble påvirket av en annen  kraft i tillegg med retning forfra  mot akter. 
Funn av en større stein klemt fast bak den oppbøyde rammeplaten på fremre ende 
av motoren tyder også på at denne delen av motoren hadde kollidert direkte med 
havbunnen, og at den følgelig ikke inneholdt skrogtømmer før kollisjonen med 
havbunnen. 
 
Kraften forbundet med oppadrettet bøyning av stål rammeplater og tømmerbolter 
under motoren er beregnet i vedlegg 6. 
 
 
2.8 Gjenstand (3) Propell 
Propellen hadde blitt demontert for å forenkle tidligere undersøkelser foretatt av 
andre, og deler fra blad 1 hadde blitt fjernet fra skipsverftet for detaljert 
laboratorieundersøkelse. Prøvematerialet fra blad 1, som hadde blitt fjernet fra 
skipsverftet for detaljert laboratorieundersøkelse, ble senere også gjort tilgjengelig 
for The Test House for undersøkelse. Nummerering av propellbladene som er 
anvendt i hele denne delen av rapporten følger den angitte nummereringen fra 
fabrikanten. 
 
Både propellblad 2 og 3 hadde mistet bladspissen og fått bøyeskader (figur 36 og 
37), hvor omfanget av bøyningsskaden var tydeligere i tilfellet med blad nummer 
3. Tapet av bladspissen i begge tilfellene var antatt å ha hovedsakelig blitt 
forårsaket av korrosjon etter forliset, og ingen synlige brudd eller sprekker var 
tydelige på noen av bladene. 
 
Propellblad nummer 1 hadde en serie av tydelige lokale bøyninger på sin ytre 
spiss, som hadde dannet en bølgeformet ende (figur 38). Et hurtiggående sprø- 
brudd som oppstod fra enden av klossens glidebane var synlig ved roten av dette 
bladet (figur 39 og 40). Bruddet hadde løsnet to betydelige biter av materiale 
(med vekt 5,3 kg) fra området nær styreklossens kontaktflate. De to 
bruddoverflatene viste klassiske v-formede markeringer typisk for hurtiggående 
sprøbrudd (figur 40), som i dette tilfellet hadde forplantet seg i to forskjellige 
retninger fra et punkt på hjørnet av føringsklossen. Flere mekaniske 
deformasjoner og inntrykkingsmerker var også synlige på de løsnede bitene. En 
serie av merker som reflekterte lastrelaterte hendelser og et område med 
mekaniske støtskader, var begge tydelig forårsaket etter bruddhendelsen. 
 
Innstilling av angrepsvinkel av de tre propellbladene var utført av en fjernstyrt 
hydraulisk støtstang som virket på bladene via tapper og styreblokker på 
kullissene av bladroten. Innstillingen foregikk ved at de tre bladene som roterte i 
spaltede gule metall lagre som utgjorde en vesentlig del av den støpte kjeglen 
(figur 41). Det var tydelige tegn på store mekaniske skader innenbords og bak 
kjeglens rammelager (bearing face) av blad nummer 1 (figur 42). Tappen og 
styreklosser på blad nummer 1 hadde også blitt påført store skader. Hullet for 
styreklossen var plastisk deformert og tappen var bøyd. 
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De synlige skadene på bladene og kjeglens indre ville ha påvirket balansen av 
propellens rotasjon betydelig. Det synes derfor utenkelig at propellen ble rotert 
med service hastighet med tanke på omfanget av den synlige skaden. Nåværende 
posisjon av den hydrauliske støtstangen antyder at propellen hadde akterover 
thrust. Helhetlig vurdert, kan skadene og fremdriftsretningen på propellen, basert 
på posisjonen av aktuator og støtstang, kunne stemme overens med ett av 
følgende: 
 

Scenario 1: Med hydraulisk krafttap, vil den nåværende posisjon av 
aktuator og støtstang gjenspeile deres reaksjon etter at blad nummer 1 kolliderte 
med havbunnen, heller enn at dette gjenspeiler bladenes vridning like før forliset. 
 
 Scenario 2: Aktuator og støtstangs posisjon gjenspeilet akterover thrust på 
tidspunktet for grunnstøting med havbunnen. 
 
Hvis det hydrauliske systemet for justering av propell stigning er et lukket system 
uten muligheter for hydraulisk tilbakestrømning, slik Undersøkelseskommisjonen 
har forstått at det er, så er scenario 2 mest sannsynlig siden propellen hadde 
stigning for thrust akterover ved skadetidspunktet. 
 
P.g.a. den kompliserte formen på propellbladene og manglende muligheter til å 
tilpasse en modell for den geometriske belastningen forbundet med den 
maskinerte styreklossens glidebane, er det ikke regnet som realistisk 
gjennomførlig å beregne kreftene som forårsaket bøyningen av bladspissene og 
sprø bruddet. 
 
 

2.8.1 Metallografisk undersøkelse av prøve fra propellblad. 
En metallografisk prøve, tatt ut og klargjort av andre, av enden på 
bruddflaten på propellblad nummer 1, ble undersøkt med metallografisk 
mikroskop i som mottatt etset tilstand. 
 
Prøven hadde en tofaset mikrostruktur typisk for støpte nikkel-aluminium- 
mangan bronselegeringer. Selv om det er uvanlig i propellstøpinger og av 
liten betydning i dette tilfellet, viste mikrostrukturen en dispersjon av 
kuleformede trekk som antyder at legeringen kunne inneholdt bly. 
 
 

2.9 Gjenstand (4a) Platekledning av kjøl – Skader på aktre del 
Skroget på fartøyet var konstruert med en kjølstokk i tre, som var forsterket med 
og beskyttet av en platekledning i stål med spesifisert tykkelse 12 mm. Den 
produserte platekledning på kjølstokken fortsatte akterut for fartøyets stavn, som 
inneholdt et hull for innfatning av den nedre lagerbolten for roret. 
 
Bunnplaten i kjølstokkens kledning på aktre ende, viste avrundet oppover bøyning 
som følge av en kraft med retning oppover og mot babord side (figur 43). 
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Lagerbolthullet for roret i skrogets overdel så fortsatt rimelig rundt ut og var 
generelt uskadet. 
 
Ved tidspunkt for heving ble motoren registrert liggende på sin styrbord side med 
kjølstokken stålforsterkning fremdeles på plass og uten berøring med havbunnen. 
På Undersøkelseskommisjonens video fra hevningsoperasjonen kom det også 
tydelig frem at lengden på kjølstokk platen som ble tatt opp, ikke strakk helt frem 
til forparten av motoren, og at en betydelig bøyningsskade var tydelig på den 
fremre del av den enden som ble tatt opp. 
 
Selv om noen brekkskader på den fremre delen av kjølstokk platen som ble tatt 
opp oppstod under hevningen, fremstod ikke dette som noen passende årsak for 
bøyningsskadene. Likeledes, siden motoren hadde endt opp på dens styrbord side 
med kjølstokk platen uten berøring med havbunnen, virket ikke støt  mot 
havbunnen som en passende forklaring på verken bøyningsskadene eller 
manglene kjølstokk plate på den fremre enden.   
 
2.10 Gjenstand (5) Nedre aktre hjørne av rorbladet 
Roret besto av platestål, med intern forsterkning. Det nederste fremre hjørnet 
hadde et rundt hull for å huse heltappen. Det øverste fremre hjørnet hadde en 
boltet flensplateforbindelse med den flensete nederste enden av rorstammen. 
Sveisesømmen mellom rorstammen og flensplaten hadde revnet og begge 
halvdelene av bolteforbindelsen var gjenværende på rorbladet. Det nederste aktre  
(deformerte) hjørnet av bladet hadde blitt skåret av fra hovedbladet ved tidligere 
undersøkelser utført av andre. En mindre prøve tatt fra det deformerte hjørnet og 
en metallografisk prøve klargjort av andre, ble senere gjort tilgjengelig for The 
Test House. 
 
Det nedre aktre hjørnet av rorbladet viste sprø bøyning med en vinkel tilnærmet 
180º, (figur 44 og 45), som ble regnet som svært uvanlig. Hjørnet var 
sammenfoldet over på bladets styrbord side, og andre hadde rapportert at en del 
småstein satt fast under folden på overflaten på styrbord side. Selv om noen 
lettere slitasjeskader var synlige som på foldens tykkende, var deres plassering, 
deres omfang og alvorlighet, helt i strid med alvorsgraden og omfanget og 
retningen på den synlige bøyningen. Ingen ytterligere bevis på mekanisk 
deformasjon eller grove slitasjeskader var synlige. 
 
  

2.10.1 Metallografisk undersøkelse av rorblad prøveeksemplarsett 
 Et sett av tre metallografiske prøver som hadde blitt tatt fra rorbladenes  

deformerte områder ble mottatt samlet, i ett felles objektivglass. 
Objektivglasset ble klargjort på nytt til en 1-micron diamant polering og 
prøvesettet ble deretter undersøkt i Nital-etset tilstand. 
 
Overflatene av ytre bøyeradius var uten metallografisk påviselige ferrittisk 
avstøpningsformmatriks belastningsskader. Videre var det ingen bevis på 

 Side 10 av 27



medført tvillingdannelse i den ytre radius av ferrittisk 
avstøpningsformmatriks. 
 
Prøvesettet bekreftet at rorbladet var produsert av varmvalset mykt 
karbonfattig stål, hvor mikrostrukturen innfattet små lamellerte perlitt 
kolonier i en ferrittisk matriks. 
 
Bøyekraften forbundet med sprø bøyning av det nedre aktre hjørnet på 
rorbladet er beregnet i vedlegg 7. 
 
 

2.11 Gjenstand (6) Rorstamme 
Rorstammen og hydraulisk styremaskin var funnet atskilt og langt fra rorbladet. 
Stammematerialet hadde opprinnelig endt i en 30 mm tykk flensplate, festet med 
sveiserundsøm ved begge sidene av flensplaten. 
 
Den nederste enden av stammematerialet var bøyd, i en forover mot akter retning 
(figur 46). Hydrauliske rørforbindelser til styremaskinen hadde begge blitt revet 
av festene som var plassert på fremre side av styremaskinen. Begge de to 
sømmene som hadde festet den nederste bolteflensen hadde revnet (figur 48 og 
49). De synlige trekkene ved stammens nederste endeforbindelse antydet at 
skjøten bestod av en løsflens med relativ lav grunn rundkilsveis eller delvis 
penetrerende buttsveising, på hver side av flensplaten. Selv om svært lite 
forståelig fraktografisk bevis var tilgjengelig, synes det sannsynlig at begge 
sveisesømmene hadde revnet som følge av overbelastningsbrudd gjennom 
sveisehalsen. Det var også tydelig at kraften som krevdes for å revne de to 
sveisesømmene var mindre enn kraften som krevdes for å bryte de seks boltene 
som festet sammen flensene til rorstammen og rorbladet. 
 
Rorbladets nedre heltappt ble ikke gjenfunnet av Undersøkelseskommisjonen. 
Selv om vi i forbindelse med vår befaring ikke gjennomførte en detaljert 
undersøkelse av rorbladets nedre heltapp-hull, virker det sannsynlig at mangelen 
på denne gjenstanden kan relateres direkte til andre dokumenterte støtskader på 
ror og festeanordning på kjølstokk plate. 
 
Kreftene som er forbundet med bøyning av rorstammen og revning av de to 
sveisesømmene mellom stammen og flensplaten, er beregnet i vedlegg 8. 
 
 
2.12 Gjenstand (8c) Trålvinsj/Dekkvinsj (Doubler plate) 
Dekkplaten bestod av en 17,5 mm tykk x 500 mm x 270 mm stålplate med to 
rørgjennomføringer igjennom platen. Platen hadde blitt sikret i sin posisjon med 
seks bolter. 
 
Platen hadde blitt sprø bøyd langs den korte aksen (figur 50 og 51). Kun en av 
festeboltene var gjenværende, og denne synes å ha blitt bøyd omtrent 90º. De to 
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rørene hadde fått omfattende korrosjonsskader etter forliset og ingen andre 
betydelige trekk eller støtskader var synlige. 
 
Det virker sannsynlig at platen hadde vært festet enten til dekket eller et skott, og 
hvis dette var tilfellet var den nødvendige bøyekraften sannsynligvis forbundet 
med oppbrekningen av tredekket eller skottet. 
 
Kreftene som er forbundet med bøying av stålplaten er vanskelig å beregne uten 
presis kunnskap om installeringen, en overslagsberegning er  likevel oppgitt i 
vedlegg 9. 
 
 
 
2.13 Gjenstand (12) Kilremskivehjul 
Kilremskiven med 6 spor og brukket opplagringsbrakett synes å ha fått svært store 
grafittiske korrosjonsskader etter forliset (figur 52). 
 
Bruddskader på kilremsporene synes å ha oppstått etter forliset, og hadde 
sannsynligvis oppstått på det svært grafittiserte støpjernet under hevingsarbeidet 
eller undersøkelsene etterpå.. Bruddet av opplagringsbrakett i støpjern synes å 
være typisk for et overbelastningsbrudd av grått støpejern, med ubestemt 
bruddretning. For å bekrefte basismaterialetypen og omfanget av den grafittiske 
korrosjonen, ble det tatt en prøve av skivehjulet for metallografisk undersøkelse. 
 
 

2.13.1 Metallografisk undersøkelse av prøve fra skivehjulet 
Prøven ble varmebehandlet og preparert til en 1-micron diamant polering 
med vanlige metallografiske metoder. Den preparerte prøven ble 
undersøkt med et metallurgisk mikroskop, kun i ikke-etset tilstand. 
 
Det ble bekreftet at prøvematerialet var 100 % grafittisk korrodert (figur 
53). Selv om støpningen var totalt grafittisert, var det fortsatt mulig å 
slutte/konkludere at materialet var et grått flaket støpejern med relativ lav 
styrke. 
 
 

 
 
2.14 Gjenstand (24) Bunnplate med montert kjettingstopper og 
fortøyningspåle 
Denne gjenstanden av interesse for kommisjonen ble ikke undersøkt p.g.a. 
tidsbegrensninger. 
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2.15 Motorens veivrom 
Veivrommet var svært dekket av maritime begroingsprodukter og delvis 
sementert mindre småstein, som skjulte en betydelig del av veivakselen og store 
ende-koblinger. Den begrensede undersøkelsen bekreftet at alle seks råder var 
uten bøyeskader, og den fastslo at alle fortsatt var koblet til veivakselen og 
tilhørende stempler. 
 
De stansede veivromsdørene hadde i stor grad blitt tært bort pga 
sjøvannskorrosjon etter forliset. Visuelle tegn på lukehjørner, gjenværende som 
korrosjonsprodukter, tydet imidlertid på at en veivromseksplosjon ikke hadde 
forekommet i motoren, hverken før eller under forliset. 
 
 
2.16 Gjenstand (1h) Deksel for bakre ende av veivaksel 
Denne gjenstanden, som var av stor interesse for Undersøkelseskommisjonen, ble 
ikke undersøkt under befaringen og vi har derfor ikke mulighet til å kommentere 
skadene på denne gjenstanden. 
 
 
 

3. OPPSUMMERING 
 3.1 

Ulykkesrelaterte skader på motoren og rammeplatene i maskinrommet, var 
begrenset til styrbord side, og var mest omfattende på den fremre enden av 
motoren. 
 
 
3.2 
Akterut for motoren hadde tunnelplatene rundt propellakslingen på styrbord side, 
også blitt påført bøyeskader. Retningen på bøyningen var fra styrbord mot babord, 
slik som for fundamentsplatene i maskinrommet. Skadene på fundamentsplatene 
akterut for motoren var imidlertid langt mindre alvorlig enn de langs siden av 
motoren. 
 
 
3.3 
Skadene på motoren på styrbord side stemte overens med en kraft, eller krefter 
som generelt virket normalt inn på styrbord siden av motoren. En sekundær kraft 
eller kraftkomponent virkende i en forfra og  akterover retning har også bidratt til 
skadene på fremre styrbord side av motoren. 
 
 
3.4 
Funnet av en større stein (fra havbunnen) som var fastklemt mellom 
rammeplatene på fremre styrbord ende av motoren og bunnpanne, var et tydelig 
bevis på at dette området hadde kollidert direkte med havbunnen. 
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3.5 
Kreftene forbundet med skadene på styrbord side av motoren, sylindertopp og 
annet utstyr, ble alle vurdert å være av en størrelsesorden som kunne vært 
forårsaket av en direkte kollisjon av motoren med havbunnen. 
 
 
3.6 
På lengden av kamakselens drivkjede som hadde blitt tatt ut av motoren, var det 
observert at de klinkede endene av tverrstolpene hadde blitt svært korrodert etter 
forliset. Bortsett fra de synlige korrosjonsskadene kunne lite konkluderes ut fra 
den fjernede kjedelengden. 
 
 
3.7 
Turboladeren hadde etter forliset fått omfattende korrosjonsskader, som hadde 
etset bort kompressorsiden i lettmetall og grafittisert eksosturbinhuset og 
flensplaten. De synlige bruddene på turbinhuset og flensplaten av støpejern synes 
typisk for sprøtt overbelastningsbrudd av støpejern. De beregnede bruddkreftene 
var igjen av en størrelsesorden som kunne ha blitt forårsaket av motorens 
sammenstøt med havbunnen. 
 
 
3.8 
Propellblad nummer 1 hadde fått store skader, i form av et hurtiggående brudd i 
roten og omfattende bøyeskader på spissen. Med tanke på omfanget av skaden på 
både blad nummer 1 og kjeglens indre, synes det utenkelig at propellen kan ha 
rotert med service hastighet . Det virker derfor mer sannsynlig at skadene er 
forårsaket  av  kollisjon mellom propellblad nummer 1 og havbunnen. 
 
Basert på posisjonen av aktuatoren og støtstangen, ble det bekreftet at nåværende 
innstilling av bladenes stigning var satt i akterover thrust. To scenarier ble 
fremstilt som forklaring på gjeldende thrust retning. Hvis 
Undersøkelseskommisjonens forståelse av aktuatorens hydraulikk er korrekt, så 
var propellens stigning satt i akterover thrust  ved havaritidspunktet. 
 
 
 
3.9 
Aktre bladhjørne på roret var bøyd, og nedre heltapp borte. Nedre del av 
rorstammen var bøyd akterover, og det var brudd på begge sveisesømmene 
mellom rorstammen og flensplaten. De synlige skadeområdene var beslektet og 
samtidige. Posisjonen av rorbladet kunne ikke fullt redegjøres for, og antyder at 
det rapporterte uværet etter forliset hadde flyttet på noen av gjenstandene, eller at 
rorkomponentene hadde blitt adskilt før kollisjonen med havbunnen. 
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180º bøyningen av det aktre hjørnet på bladet synes svært uvanlig, og kan bare 
forklares fornuftig med et scenario som bl.a. involverer at bladet grunnstøtet og så 
ble foldet over seg selv. Det rapporterte funnet av stein under sammenfolden 
støtter scenarioet med grunnstøting mot havbunnen. Den beregnede kraften som 
var nødvendig for å utføre skaden var relativt liten og kunne muligens blitt 
produsert av massen på fartøyets motor og stålramme/stålstruktur. 
 
 
3.10 
Bøyeskader på aktre ende av kjølen ved hellageret for roret ble også regnet å ha 
blitt resultert av skader forårsaket av sammenstøt med havbunnen ved forliset, 
sannsynligvis i forbindelse med at roret ble skadet i sammenstøtet med 
havbunnen. Mangelen på kjølstokk platen under motorens fremre del og bøyning 
ved fremre ende ble ikke vurdert til å samsvare med skadene fra sammenstøtet 
med havbunnen. 
 
 
3.11 
Den nøyaktig installerte posisjonen av trålvinsjens dekksgjennomføring var ikke 
kjent. Den tilsynelatende mangelen på støt eller kollisjonslignende skader antyder 
at bøyning av platen og den ene gjenværende bolten ble forårsaket av en 
katastrofal oppbrekning av dekket eller skottet som platen var festet til. 
 
 
3.12 
Hjulet på kilremskiven og dens opplagringsbrakett var begge av grått støpejern. 
Opplagringsbraketten hadde blitt utsatt for et sprøtt overbelastningsbrudd, som 
hadde fortsatt i en ubestemt retning. Materialets lave indre styrke og sprø 
karakter, i tillegg til dets ufølsomhet for støt, bøyning og strekkbelastning, antyder 
at bruddbelastningen var ganske liten og godt innenfor rammene av belastning 
som kunne forekommet ved et sammenstøt av motoren mot havbunnen. 
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4. KONKLUSJONER OG DISKUSJON 
 
Fiskefartøyet UTVIK SENIOR hadde treskog og overbygning av aluminium. 
Gjenstandene hevet fra ulykkesstedet bestod imidlertid hovedsakelig av 
metallgjenstander som ikke hadde blitt tært bort av langvarig sjøvannskorrosjon siden 
forliset. 
 
Undersøkelser av de hevede gjenstandene viste ingen skader som direkte indikerte at 
UTVIK SENIOR hadde kollidert med et annet overflate eller undervanns fartøy. En 
kollisjon med et annet fartøy kan imidlertid ikke utelukkes helt, ettersom resulterende 
kollisjonsskader kan ha blitt påført på deler av fartøyet som lå fjernt fra de hevede 
gjenstandene. 
 
Spor på motorens fremre styrbord side tydet imidlertid på at UTVIK SENIOR 
gjennomgikk en katastrofal hendelse før eller under forliset og at motoren deretter 
kolliderte direkte med havbunnen. De nødvendige kreftene som krevdes for å redegjøre 
for skadene på motoren og motorfundamentet er på samme måte kun fornuftig forklart 
gjennom et scenario som i det minste inkluderer smadring av fartøyets styrbord side før 
grunnstøtning. Den tydelige mangelen på kjølstokk plate under motorens fremre del og 
bøyningsskade på fremre ende indikerte også at fartøyets fremre del hadde fått skader før 
sammenstøtet med havbunnen. 
 
Det er umulig å redegjøre for de skadende kreftene, uten en katastrofal hendelse som i det 
minste resulterte i en smadring av fartøyets styrbord side. Det er derfor konkludert med at 
UTVIK SENIOR gjennomgikk en katastrofal hendelse som i det minste kulminerte i 
delvis smadring av skroget. Deretter kolliderte den fremre styrbord siden av motoren 
direkte med havbunnen, og motoren og aktre stålramme/stålstruktur rullet deretter over 
på styrbord side. 
 
Skadene på propellen og roret ble på samme måte forbundet med sammenstøt mot 
havbunnen. Den nåværende innstillingen av propellens angrepsvinkel, basert på 
posisjonen av støtstangen og hydraulisk aktuator, var i akterover thrust retning.  
 
Beregning av kreftene som var nødvendig for å redegjøre for de åpenbare skadene ble 
gjennomført via en kombinasjon av enkel elastisk og plastisk bøyning og fast mekanisk 
beregning av skjærkraften. Havbunnen ble antatt å bestå av tilstrekkelig rigiditet til å 
utløse den tilgjengelige kraften i sammenstøtet, hvilket er en antagelse som støttes av 
skadene på nedre fremre styrbord rammeplate, hvor noen av skadene var et klart resultat 
av sammenstøtet mot havbunnen. Beregning av kreftene avhenger av den synkende 
motorens masse som eneste prinsipielle kilde for kraften i sammenstøtet. 
 
Hvis man ser på individuelle skadeområder separat og legger til grunn at skutesiden på 
styrbord side av motoren var borte ved sammenstøtet mot havbunnen, virker det tenkelig 
at den synkende motorens masse kunne utløse den nødvendige kraften. I forbindelse med 
en helhetlig vurdering av alle skadene, er vi stadig mindre sikker på at grunnstøtingen 
kunne ha utløst tilstrekkelig kraft. 
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For å løse problemstillingen om skade og tilgjengelig kraft i sammenstøtet, føler vi at 
Undersøkelseskommisjonen burde undersøke dette i mer detalj med anvendelse av 
energibalansemetode. Vi vil foreslå at skade burde vurderes i forhold til belastning og 
bruddenergi, og at dette da ble sammenlignet med den eksisterende kinetiske energien 
tilskrevet den synkende massen. Selv om vi har utøvet en betydelig innsats i forsøk på å 
evaluere skaden med bruk av energikalkulering, konkluderer vi motvillig, at en slik 
tilnærming er utenfor området for vår ekspertise og evne.     
 
Rapport klargjort og godkjent av: 
D Ellin, Direktør og laboratoriesjef 
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T30642:  Vedlegg 1 
 

Gjenstand (1b) PTO Innfestning 
 
 
 

Oppadrettet bøyekraft for brudd på innfestning 
 
 
 

( )3
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1 dbdbI −=  
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=  σ ~ 230 N/mm2 

 
 

( )33 325275350300
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= 285 x 106 mm 

 
 
 

350
223010285 6 xxxM =    Nmm 

 
= 375 x 103 Nm  eller  37,5 kNm 

 
 

og for ½ arm 75 kNm 
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T30642:  Vedlegg 2 
 

Gjenstand (1G) Skader på eksoskoblinger og innløpsrør til luftlader 
 

Ødelagte boltede koblinger – Eksosmanifoldflenser/Flenser på eksosmanifold – Bolte 
avrivningskraft 

 
6 bolter per flens (8mm, 6,5mm kjernediameter) antatt godsklasse 5,6 (σut 500 N/mm2) 

 
 

Tverrsnittsareal bolt 2
2

33
2
5.6 mm=





= π  

 
Bruddkraft = spenning x areal 

= 500 x 33 
=16500N eller 16,5 kN 

 
 

6 bolter per flens – 6 x 16,5 = 99kN per flens 
 
 
 

Skjærbrudd av bolter i innløpsrør til luftlader 
 

8mm diameter (6,5mm kjernediameter) bolter – antatt 28 godsklasse 5,6 (500 N/mm2 
UTS) bolter/nagler brukt for å sikre innløpsrør til motorfestet 

 
 

28 bolter i tverrsnittsareal = 33mm2 og strekkbruddkraft per bolt= 16,5 kN.  Anta dobbel 
skjærbruddspenning å være 0,5 x trekkspenning, da er 

 
28 bolter/r x 16,5 x 0,5 = 231 kN absolutt skjærkraft 

 
 

N.B. Den absolutte skjærkraft ovenfor, tar ikke i betraktning  den potensielle effekten av 
utkragingen forårsaket av innløpsrørets utstående deler fra motorens boltefeste. Den 
potensielle effekten i utkragingen ville redusere den nødvendige avrivningskraften til et 
lavere nivå enn den estimerte absolutte skjærkraft. 
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T30642: Vedlegg 2 (fortsettelse) 
 

Brudd i stiver kilsveis 
 

Antatt skjærkraft på 250 N/mm2 for sveiset metall og sveis med 5 mm hals og 100 mm 
lengde 

 
areal av sveisesøm = 5x100 

 
=500 mm2 

 

deretter skjærkraft på sveisebrudd = 500 x 250  
 

= 125 kN absolutt 
 
 

og antatt at skjærkraft ble generert av bøyningen av stiveren, den resulterende kraften 
som forårsaket skade ville blitt redusert av reaksjonslengden. Bøyning av nærliggende 

stivere indikerer at deformasjonen oppstod på et kraftnivå mindre enn nivået for 
kilsveisens absolutte skjærstyrke. 
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T30642:  Vedlegg 3 
 

Bøyekraft ventilstyring  
 

Skaft diameter 20mm, ikke opplagret høyde 200mm 
Spenning σy ~ 900 N/mm2 

 
 

120010
3

4900 3 == xxMp  kNmm 

 
 

da er bøyekraft = 
200

1200  

 
= 6 kN 
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T30642:  Vedlegg 4 
 

Gjenstand (1h) Deksel kamakseldrev 
 
 
 

Skjærbruddkraft for 6 M12 godsklasse 5,8 (500 N/mm2 UTS) festebolter 
Skjærkraft ~ 0,5 x UTS 

 
 

Kjernediameter bolt= 9,8mm da er tverrsnittsareal = 75,43mm2 
 
 

Skjærkraft bolt= 500 x 0,5 x 75,43 x 6 
 
 

113 kN 
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T30642:  Vedlegg 5 
 

Gjenstand (19) Brudd på inspeksjonsluke på turbolader 
 
 

Antatt skjærbrudd langs den korte aksen av en ende av platen – antatt brudd av platen å 
være lik eller mindre enn kraften av skjærbrudd av 3 bolter. Boltene er antatt å være av 

godsklasse 5,6 (500 N/mm2 UTS) 
 
 

Kjernediameter av bolt = 6,5mm og tverrsnittsareal  = 33,18mm2 
 

Da er skjærkraft = 33,18 x 500 x 0,5 = 8,3 kN 
 

Og for tre bolter = 8,3 x 3 
 

= 24,9 kN 

 Side 23 av 27



T30642:  Vedlegg 6 
 

Gjenstand (2a) Bøyde motorfundamentsplater og tømmerbolting 
 
 
 

Fundamentsplater 
 

12.7mm tykk plate av antatt Lloyds grad A, B, D eller E (235 N/mm2 min flytegrense) 
 
 

( )27.12
4

280235 xxMp =  

 
= 2653 kNmm 

 
 

Antatt moment = bøying av halv, ikke understøttet lengde 
 

Da er bøyekraften = ( )5.0650
2653
x

 

 
= 8,16 kN per plate 

 
 
 
 

Tømmerbolting 
 
 

25 mm bolter bøyd fra en høyde av 150 mm og antatt flytegrense av ~ 900 N/mm2 
 
 

3
5.124900 3xxMp =  

 
= 2344 kNmm 

 
 

og kraft = 
150
2344  

 
 

= 15,6 kN 
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T30642:  Vedlegg 7 
 

Gjenstand (5) Bøyning av nedre aktre hjørne av rorbladet 
 
 
 

Antatt Lloyds grad A, B, D eller E plate (235 N/mm2 σy) 
 
 
 
 

 
 
 

8

0 

da

= 7,5 

Kra

 

500

 
 
 
 8

 
 
 

3

48
1 dbIxx =  

 

( )33 3046500
48
1

−= x  

 
 

= 732,7 x 103 
 
 

yI
M σ

=  

 

 er 235
23

107.732 3

xxM =  

 
x 106 Nmm eller 7,5 x 103 Nm 

 
 

ft for ½ arm er da = 15,2 kN 
3
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T30642:  Vedlegg 8 
 

Gjenstand (6) Bøyning av rorstammen og skjærbrudd av sveisesømmene på flensen 
 
 
 

Bøyning av rorstamme (Antatt σy = 235 N/mm2) 
 
 

3
544235 3xxMp =  

 
 

= 49339 kNmm 
 
 

Setter bevegelsen lik høyden fra bunnen av bladet til der hvor stammen er bøyd, da er 
 
 

Bøyekraft = 
1650673

49339
+

 

 
 

= 21,2 kN 
 
 
 

Brudd av sveisesømmene i skjær – anta skjærstyrke av 250 N/mm2for sveisemetall og 
sveiseprofil av 2 x 3mm 

 
 

Sveise skjærområde = π x 108 x 2 x 3 
 

= 2036 mm2 
 
 

da er skjærkraft for å bryte begge sveisesømmene = 2036 x 250 
 

= 509 kN absolutt 
 

og antatt at denne skjærkraften hadde blitt produsert av bøyning av bladet og stammen 
ville kraften ha blitt redusert av dens reaksjonslengde. 
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T30642:  Vedlegg 9 
 

Gjenstand (8c) Dekksgjennomføring 
 
 
 
 

Antatt at platen er festet ved en ende og av Lloyds grad A, B, D eller E σy ~ 235 N/mm2.  
Antatt ingen positive eller negative bidrag til forsterkning fra rør, da er 

 
 

4
2705.17235 2xxMp =  

 
= 74950 kNmm 

 
 

Antatt bevegelse virkende over halve platelengden fra endebelastning 
 

da er kraft = ( )5.0500
74950
x

 

 
 

= 300 kN 
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