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JUS5400/JUR1400 – Sjørett 

I 

Skipene Nova og Magnum kolliderte i Lillefjorden i Norge rundt midnatt 13. oktober 2011. Kollisjonen 
skjedde i Lilleviksundet, der fjorden er svært smal. Det er trafikkseparasjon i sundet, slik at nordgående og 
sydgående trafikk seiler på hver sin side av midtlinjen. Midtlinjen er avmerket på kartet og ved lysbøyer. 
Fartsgrensen er 8 knop. 

På kollisjonstidspunktet var det tykk tåke og liten sikt. Nova seilte nordover med 10 knops fart. Magnum 
seilte sydover med 6 knops fart. På broen på Nova observerte man Magnum på radaren på riktig side av 
midtlinjen. Men plutselig endret Magnum kurs og krysset midtlinjen. Nova ga relevante lydsignal og 
forsøkte å unngå kollisjonen ved å legge seg mot styrbord, men dette var vanskelig på grunn av farten og 
det trange farvannet. Magnum ga også hardt styrbord ror, men kollisjonen var ikke til å unngå. Skipene 
kolliderte ca 120 sekunder etter at Magnum hadde krysset midtlinjen. 

Det viste seg at Magnums kursendring skyldtes at styrmannen, som var alene på broen, hadde sovnet. Han 
hadde stått på broen eller hatt andre oppdrag om bord uten hvile i 16 timer. Det var enighet om at dette 
var et klart brudd på de relevante bestemmelsene om arbeids- og hviletid. 

Det var enighet om at kollisjonen ville vært unngått om Magnum hadde holdt seg på riktig side av 
midtlinjen, og at kollisjonen ville vært unngått om Novas fart hadde vært ca. 6 knop. 

Begge skip ble påført skade, og begge skipene krevde erstatning av det andre for sin skade. 

Spørsmål 1: Diskuter på bakgrunn av de fakta som er oppgitt om Magnum, Nova eller begge er ansvarlige 
for kollisjonen og hvordan skylden eventuelt skal fordeles. 

Spørsmål 2: Diskuter om det ville spilt noen rolle for konklusjonene i spørsmål 1 om grunnen til at Magnum 
krysset midtlinjen var en plutselig teknisk svikt i styremaskinen og samtidig Novas fart var 8 knop. 

II 

Nova var lastet med konteinere som ikke ble skadet under kollisjonen, men som måtte fjernes for å få tauet 
Nova til reparasjonshavn. Nødlossingen ble utført av havnemyndighetene i Lillevik etter avtale med 
rederiet. En av konteinerne havnet i vannet på grunn av uaktsomhet hos havnevesenets folk. Eierne av 
konteineren og lasten i den krevde erstatning for skaden fra Novas rederi som transportør. Novas rederi 
hevdet at det ikke var ansvarlig for havnevesenets feil, da dette ikke var et ledd i transporten. 

Spørsmål 3: Diskuter om Novas rederi kan holdes ansvarlig for skadene på konteineren med last. 

III 

Også Magnum var lastet med konteinere, som var på vei til Tyskland. En av dem fikk støt- og vannskader, 
da den ikke var sikret på vanlig måte. En av eierne av lasten i denne konteineren var forretningen 
"Juleboden," som hadde et konnossement som inneholdt følgende lastebeskrivelse: 

"10 pallets of 100 boxes of 100 nicely decorated Christmas marzipan pigs of 100 grams, individually 
wrapped in plastic; the pallets form part of the contents of a container that is not accessible for 
inspection" 

Av dette var i alt 10 "boxes" (esker) helt ødelagt og 10 "boxes" skadet. Hver marsipangris kostet 2,5 SDR, og 
skaden på eskene var estimert til 0,5 SDR pr eske. 

Magnum erkjente ansvar, men påberopte seg rett til å begrense. Skaden på de delvis skadde eskene ville de 
betale fullt ut, men de ødelagte marsipangrisene ville de bare dekke med 2 SDR pr kg, dvs. 200 SDR. 
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Juleboden krevde imidlertid at skaden skulle erstattes fullt ut, enten ved at hver julegris ble regnet som en 
lasteenhet eller at begrensningsbeløpene den uskadde og delvis skadde delen av lasten kunne brukes til å 
dekke det kilobegrensingen på de ødelagte marsipangrisene ikke dekket. Det var enighet om at man i 
oppgjøret skulle regne med at emballasjen ikke hadde noen vekt. 

Spørsmål 4: Diskuter hvordan begrensningsreglene skal anvendes i lasteskadeoppgjøret. 

 

Alle spørsmål skal besvares. 

 
 

 

 

 


