
Del I 

Den norske fregatten KNM Vegard Ulvang, på 1.000 tonn, var på vei sydover 

Hjeltefjorden i Hordaland. På vei nordover kom tankskipet m/t Maanen, på 30.000 

tonn, som nettopp hadde sluttført lasting av råolje ved oljeterminalen på Sture. Det 

var mørkt, men god sikt. M/t Maanen brøt sjøveisreglene ved å ha full 

dekksbelysning en periode etter avgang fra kai, noe som gjorde skipets 

lanterneføring lite synlig for øvrig trafikk. KNM Vegard Ulvang brøt sjøveisreglene 

blant annet ved ikke å benytte alle tilgjengelige navigasjonshjelpemidler: Som ledd i 

øvelse for nattnavigering var radar og GPS-kartplotter slått av. Skipet orienterte seg 

kun ved hjelp av utkikk og visuelle navigasjonsmerker, og det holdt stor fart. 

  

Folkene på broen på KNM Vegard Ulvang lot seg forvirre av m/t Maanens dekkslys 

kombinert med den sterke belysningen fra terminalen bak, og fanget ikke opp 

kollisjonsfaren før det var for sent. Baugen på m/t Maanen lagde en stor flenge 

styrbord langskips på KNM Vegard Ulvang, og denne tok inn vann, mistet 

styreevnen, og sank etterhvert på dypt vann (jf Del II nedenfor). M/t Maanen fikk 

skader i baugen, men kunne seile videre for egen maskin. 

  

Skadene på m/t Maanen utgjorde NOK 10 mill. Skadene på KNM Vegard Ulvang, 

som led totalhavari, utgjorde NOK 4 milliarder (=4.000 mill.). Mye av tapet skyldtes 

sofistikert våpenutsyr som ble sjøvannskadd da skipet sank. Hvert av rederiene - 

Forsvaret og Maanen AS - krevde sitt tap erstattet av det andre rederiet.  

  

Under tvisten ble det fastslått en skyldfordeling med 20% på m/t Maanen og 80% på 

KNM Vegard Ulvang. 

  

Spørsmål 1: Hva blir utfallet av erstatningsoppgjøret mellom de to rederiene? (1 

SDR=10 NOK) 

  

Del II 

Etter kollisjonen mistet KNM Vegard Ulvang styreevnen og tok inn vann, og 

befalshaveren påkalte hjelp fra to taubåter i nærheten. Disse kom til unnsetning og 

skjøv fregatten inn på grunt vann for å hindre at den sank. Befalshaveren takket 

taubåtene for innsatsen, og meddelte at Forsvaret nå ville sikre havaristen med 

vaiere, i påvente av bistand fra en nedsenkbar lekter som ville bringe havaristen til 

endelig sikkerhet ved reparasjonsverft. Ingen avtale om bergelønn eller annen 

godtgjørelse ble inngått. 

  

Tiltaket med å sikre havaristen med vaiere viste seg mislykket. Vaierne, som ble 

strukket rundt skroget og mot festepunkter på land, ble gnagd av på grunn av skarpe 

kanter i skroget kombinert med tidevann og bølgebevegelser. Vaierne røk, og 

havaristen sank på dypt vann. Det ble senere antatt at hadde Forsvaret brukt 

kjettinger snarere enn vaiere til sikring, ville havaristen ha blitt holdt på plass som 

planlagt. 



  

Taubåtrederiene krevde bergelønn for innsatsen med å skyve havaristen på grunt 

vann. Forsvaret bestred at vilkårene for bergelønn var oppfylt. 

  

Det var enighet om at verdien av fregatten da den lå på grunt vann var på ca NOK 3 

milliarder, før den senere totalhavarerte (jf Del I). 

  

Spørsmål 2: Har taubåtrederiene krav på bergelønn? (det spørres ikke etter 

størrelsen på mulig bergelønn) 

  

Del III 

KNM Vegard Ulvang ble senere hevet fra dypt vann ved hjelp av kranlektere og brakt 

til Forsvarets base på Haakonsvern. Under hevingsoperasjonen gikk det hull på 

fregattens bunkerstanker og ca 60 tonn bunkersolje rant ut i havet. Dette skadet 

nærliggende fiskeoppdrettsanlegg. Skadene beløp seg til NOK 30 mill. og eierne av 

anleggene krevde tapet erstattet av Forsvaret. 

  

Spørsmål 3: Er Forsvaret ansvarlig, og i såfall med hvilket beløp? (1 SDR=10 NOK) 

Forutsatt ansvar for Forsvaret: Forsvaret krevde regress mot Maanen AS, basert på 

m/t Maanens 20% skyld i kollisjonen (jf Del I). 

  

Spørsmål 4: Er Maanen AS regressansvarlig overfor Forsvaret, og i såfall med 

hvilket beløp? (1 SDR=10 NOK) 

                                                                                              ***  

NB Saken har likhetspunkter med en virkelig hendelse mye omtalt i media, men 

svarene skal gis utelukkende på grunnlag av fakta som her fremstilt. 

 


