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Oppgave 1. 

Det kombinerte passasjer- og lasteskipet MS Bjørvigen var på vei fra Bergen til Oslo. Skipet 

skulle innom Kristiansand Havn for å laste og losse matvarer. For å flytte noen partier med 

kaffe ble det benyttet lastebommer. De var montert parvis med hver sin vinsj. I forbindelse 

med lasteoperasjonen ble lossebommen feilmontert, ved at svingarmen var stilt inn for lavt. 

Lossebommen traff Peder Ås. Han sto som tilskuer på kaien og fulgte med på lossing. Ås ble 

påført en alvorlig hodeskade. Den etterfølgende granskningen avdekket at feiljusteringen 

skyldtes en misforståelse mellom to av lossearbeiderne. Begge var ansatt ved Kristiansand 

Havn, der de arbeidet på akkordlønn. Det er uklart hvem av de to lossearbeiderne som 

hadde foretatt selve feilmonteringen. Granskingen viste imidlertid at misforståelsen grunnet 

i en kommunikasjonssvikt mellom de to lossearbeiderne, som hadde ulik nasjonalitet. 

Spørsmål 1: Har Peder Ås krav på erstatning fra rederen av MS Bjørvigen, og hvilke/hvilket 

ansvarsgrunnlag kan erstatningsansvaret bygges på? 

Som følge av ulykken lå MS Bjørvigen etter tidsskjemaet. Derfor bestemte kapteinen seg for 

å gå for full maskin til Oslo. Da skipet nærmet seg havnebassenget, ble farten forsøkt 

redusert i samsvar med gjeldende regler. Idet styrmannen skulle bakke under tilleggingen, 

kilte reverseringsmekanismen seg fast. MS Bjørvigen fikk en ufrivillig «æresrunde» i havne-

bassenget. Som følge av liten plass og stor fart, traff Bjørvigen lasteskipet Neptuna ytterst i 

baugen. Med endret kurs fortsatte ferden mot kai, der Bjørvigen ca. 2 minutter senere støtte 

kraftig mot kaianlegget. 

Granskningen av ulykken viste at ledelsen i rederiet MS Bjørvigen hadde utarbeidet gode 

rutiner for å foreta regelmessige inspeksjoner av skipet. Gjennomgangen avdekket imidlertid 

at Lars Holm – en av rederiets tekniske inspektører – hadde begått en feil da skipet var til 

undersøkelse før det forlot Bergen. Holm hadde uriktig krysset av at 

reverseringsmekanismen hadde blitt kontrollert, og oppdaget derfor ikke defekten i 

bakkemekanismen. 

Spørsmål 2: Kan eieren av Neptuna og eieren av kaianlegget kreve erstatning av rederen av 

Bjørvigen, og hvilke/hvilket ansvarsgrunnlag kan ansvaret baseres på? 

Neptuna fikk betydelige materielle skader, og et tap på 20 millioner kroner. MS Bjørvigen 

fraktet nye sportsbiler. Disse sto på dekk og skled inn i hverandre under sammenstøtet med 

kaien. Også kaianlegget fikk ødeleggelser, som medførte et økonomisk tap på 10 millioner 

kroner. Skadene på lasten (sportsbilene) beløper seg til 10 millioner kroner. 

Spørsmål 3: Kan eieren av sportsbilene kreve erstatning av rederen av Bjørvigen, og hvilke/ 

hvilket ansvarsgrunnlag kan ansvaret baseres på? 



Spørsmål 4: Forutsatt at det foreligger ansvarsgrunnlag, kan eieren av Neptuna, eieren av 

kaianlegget og eieren av sportsbilene kreve hele sitt tap dekket?  

Alle spørsmål skal besvares 

 

Oppgave 2.   Transportørens ansvar for riktige opplysninger i konnossementet. 

Gi en fremstilling av 

1. hvilke opplysninger konnossementet bør inneholde,  

2. transportørens undersøkelsesplikt, og 

3. transportørens ansvar for konnossementets opplysninger. 

Alle spørsmål skal besvares. 

 


