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Útgefið af Rannsóknarnefnd sjóslysa 2008 

Skýrslum rannsóknarnefndar sjóslysa skal ekki beitt sem sönnunargögnum í opinberum málum, sbr. 1. mgr. 12. gr. 
laga nr. 68/2000.  Markmið sjóslysarannsókna skv. lögum þessum er að greina orsakaþætti sjóslysa í því skyni einu 

að koma í veg fyrir að slys af sömu, eða sambærilegum orsökum endurtaki sig. 

Prentun og umsjón: MÁNI prentmiðlun ehf. 

Forsíðumynd: Frá Reykjavíkurhöfn©Hilmar Snorrason 
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FORMÁLI 

Árið 2007 er nú liðið í aldanna skaut hjá rannsóknarnefnd sjóslysa (RNS) sem og hjá 
sjómönnum og öðrum landsmönnum.  Því miður hefur árið verið keimlíkt undanförnum 
árum þannig að sjómenn og aðrir sem að sjósókn koma hafa orðið fyrir slysum og 
banaslys urðu til sjós.  Enn og aftur má spyrja þeirrar spurningar hvers vegna svo mörg 
slys verða til sjós þrátt fyrir miklar breytingar til batnaðar á skipum og útbúnaði þeirra á 
undanförnum áratugum.  En eins og allir vita er ekki hægt að líkja saman sjósókn í dag 
og fyrri alda hvað varðar allan útbúnað skipa þ.m.t. aðstæður áhafnar.  Slysum til sjós 
hefur sem betur fer fækkað og þá aðallega alvarlegri slysum.  En þrátt fyrir það má enn 
spyrja hverju eða hverjum er um að kenna að enn verða slys til sjó sem auðveldlega 
mætti koma í veg fyrir.  Nú segja ef til vill einhverjir að það sé gott að vera vitur eftir á 
og þeir sem það segja hafa kannski eitthvað til síns máls.  Þrátt fyrir það má fullyrða að 
það sé í raun mjög auðvelt að koma í veg fyrir mörg þeirra slysa sem verða til sjós sem 
og í öðrum störfum til sjávar og sveita. 
 
Undirritaður hefur þá skoðun að það eigi ekki og megi ekki segja sem svo að fylgifiskur 
sjósóknar á Íslandsmið og siglinga við Ísland séu slys af einhverju tagi.  Hafi einhverjir 
þá skoðun eru þeir hinir sömu á alvarlegum villigötum.  Það má ekki undir neinum 
kringumstæðum sætta sig við að slys verði.  Ekki þarf að tíunda það hve slys eru 
kostnaðarsöm fyrir þjóðfélagið en það alvarlegasta eru þó afleiðingarnir sem slys hafa í 
för með sér fyrir þá sem slasast og fjölskyldur þeirra.  Það þekkja eflaust allir einhvern 
sem hefur lent í sjóslysi eða annars konar slysi og vita því að á augabragði getur framtíð 
viðkomandi og fjölskyldu hans algerlega hrunið og eftir standa rústir einar sem mjög 
erfitt getur verið að reisa við.  Því er það beinlínis skylda allra sem að málum koma að 
gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að koma í veg fyrir slys.  En hér gildir það 
sama og á öðrum sviðum þjóðlífsins að með samstilltu átaki má ná þeim árangri sem að 
er stefnt. 
 
Þeir sem geta haft mest áhrif á það að slys verða ekki eru sjómennirnir sjálfir og 
fjölskyldur þeirra.  Sjómenn eiga að gera þá kröfur að allt sé gert til að tryggja öryggi 
þeirra og þeir eiga ekki að sætta sig við neitt annað en fullkomið öryggi.  Þá eiga 
sjómenn ávallt að hafa það í huga við störf sín að það mikilvægasta er líf þeirra og limir.  
Önnur verðmæti skipta engu í þeim samanburði.  Það má alltaf bæta fjárhagsleg 
verðmæti en líf og heilsa verður aldrei með peningum bætt.  Þetta þurfa allir að hafa í 
huga og skiptir þá ekki máli hvað störf þeir inna af hendi. 
 
Þá skal sú skoðun undirritaðs enn og aftur ítrekuð að forvarnir séu eitt þeirra atriða sem 
mestu máli skipta til þess að koma í veg fyrir slys.  Því eru sjómenn og aðrir sem hlut 
eiga að máli hvattir til þess að sækja sér alla þá fræðslu sem þeir eiga kost á í sambandi 
við slysavarnir og einnig hvernig bregðast skuli við ef slys eða óhöpp verða.  Því rétt 
viðbrögð á neyðarstundu skipta öllu og geta koma í veg fyrir að stórslys verði.  Öll 
kunnátta á þessum sviðum er ekki aðeins góð heldur nauðsynleg. 
 
Megi barátta okkar allri fyrir engum slysum skila árangri á komandi árum.  Ekkert yrði 
ánægjulegra en það að RNS hefði sífellt færri verkefni og gæti því alfarið snúið sér að 
því að koma í veg fyrir slys í stað þess að fjalla um slys sem í mörgum tilfellum hefði 
auðveldlega mátt koma í veg fyrir. 
  
Nefndarmönnum og starfsmönnum RNS þakka ég ánægjulegt samstarf á árinu 2007 og 
RNS þakkar jafnframt sjómönnum og samstarfsaðilum öllum fyrir góð samskipti.  Það 
skal ítrekað að hagsmunir RNS og þeirra sem að sjósókn koma fara saman en þeir eru í 
sjálfu sér einfaldir þ.e. að koma í veg fyrir slys. 
 
Hinn 30. maí 2007 lést Emil Ragnarsson skipaverkfræðingur, sem átti sæti í RNS þegar 
undirritaður kom í nefndina haustið 2000, og störfuðum við saman í nefndinni þar til 
haustið 2003 er Emil hætti þar störfum.  Það var gott að starfa með Emil og vandvirkur 
var hann með afbrigðum.  Vildi hann ekkert láta frá sér nema hann væri alveg öruggur á 
því að það væri rétt.  RNS sendir fjölskyldu Emils og þeim sem um sárt eiga að binda 
eftir sjóslys árið 2007 samúðarkveðjur. 
 
 

Ingi Tryggvason  
formaður RNS 



RANNSÓKNARNEFND SJÓSLYSA 

Nefndin heitir rannsóknarnefnd sjóslysa (RNS) og á ensku, Icelandic Marine 
Accident Investigation Board, skammstafað IMAIB.  Nefndin hefur haft aðsetur í 
Stykkishólmi frá desember 2001 en áður var aðstaða hennar í Hafnarhúsinu í 
Reykjavík. 
 
Áður en til nýrra laga kom árið 2000 voru ákvæði um Sjóslysanefnd til í 
siglingalögum og heyrði nefndin með óbeinum hætti undir 
Sjávarútvegsráðuneytið.  Nefndin var þá ekki almennilega sjálfstæð þannig að 
hún framkvæmdi að litlu leyti sínar rannsóknir sjálf og var þá helst stuðst við 
sjópróf og lögreglurannsóknir.  Einnig var algengt að nefndin óskaði sjálf eftir 
sjóprófum til þess að rannsaka mál.  Eftir að lögin tóku gildi hefur nefndin 
aldrei þurft að biðja um sjópróf og framkvæmir allar sínar rannsóknir sjálfstætt.  
Ný lög voru því hin fyrstu sem fjölluðu eingöngu um rannsóknir á sjóslysum. 
 
 
NEFNDARMENN OG STARFSMENN 
Rannsóknarnefnd er skipuð af samgönguráðherra og í henni eiga sæti fimm 
menn auk varamanna.  Tveir starfsmenn eru í fullu starfi hjá rannsóknarnefnd 
sjóslysa, Jón A Ingólfsson forstöðumaður og Guðmundur Lárusson fulltrúi.  Nú 
sitja í nefndinni eftirtaldir sem aðalmenn: Ingi Tryggvason 
héraðsdómslögmaður, formaður, Borgarnesi, Hilmar Snorrason skipstjóri og 
skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna Reykjavík, Pálmi Jónsson vélfræðingur 
hjá Orkubúi Vestfjarða, Ísafirði, Pétur Ágústsson skipstjóri Stykkishólmi og 
Agnar Erlingsson skipaverkfræðingur Reykjavík.  Varamenn eru: Lárentsínus 
Kristjánsson héraðsdómslögmaður, varaformaður Hafnarfirði, Júlíus Skúlason 
skipstjóri Kópavogi, Símon Már Sturluson skipstjóri Stykkishólmi og Friðbjörn 
Óskarsson vélstjóri Hnífsdal.  Hægt er að nálgast öll netföng og símanúmer á 
vefsíðu nefndarinnar (rns.is). 
 

Nefndar- og starfsmenn RNS 2007.  Neðri röð frá vinstri; Hilmar Snorrason, Ingi Tryggvason 
formaður og Pétur Ágústsson.  Efri röð frá vinstri; Jón A Ingólfsson forstöðumaður, Pálmi K 
Jónsson, Agnar Erlingsson og Guðmundur Lárusson 



LÖG OG REGLUGERÐ 
Um rannsóknarnefnd sjóslysa (RNS) er fjallað í lögum nr. 68/2000 sem tóku 
gildi 1. sept með breytingum frá 2003.  Reglugerð um RNS er nr. 133 frá 2001.  
Samkvæmt lögunum starfar RNS sjálfstætt og óháð stjórnvöldum og öðrum 
rannsóknaraðilum og dómstólum.  Nefndin ákveður sjálf hvenær efni eru til 
rannsóknar slysa og annarra atvika.   
 
Starf nefndarinnar tekur til slysa og atvika á sjó, köfunarslysa og annarra 
atvika á vötnum auk leitar- og björgunaraðgerða.  Lögsaga RNS nær til allra 
íslenskra skipa og erlendra skipa í siglingum að og frá landinu þegar sjóslys 
varðar íslenska hagsmuni.  Starf RNS nær einnig til erlendra skipa sem koma til 
landsins eða í íslenska lögsögu ef tilefni er til eða ef þess er óskað af fánaríki 
skipsins.   
 
 
RNS 2002-2007  
Á árunum 2002-2007 hefur RNS lokaafgreitt 1091 mál, gert 77 tillögur í 
öryggisátt til Siglingastofnunar Íslands og 57 sérstakar ábendingar til 
sjómanna.   
 
Þá hefur nefndin á þessum árum gefið út prentaðar skýrslur frá árinu 1998 og 
vefur RNS var formlega opnaður af Sturlu Böðvarssyni samgönguráðherra þann 
23. september 2004. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heimilisfang: 
Rannsóknarnefnd sjóslysa  
Flugstöðin,  
340 Stykkishólmur 
 
Sími: 552 5105 
Fax:  551 5152 
Tölvupóstur: rns@rns.is  
 
Vefur: r n s . i s  

Húsnæði RNS í Stykkishólmi 



STARFSEMI RNS 2007 
 
Árið 2007 voru haldnir sjö fundir og 196 mál afgreidd og níu mál voru afgreidd 
sem drög.  Lokaskýrslur sem var skilað með nefndaráliti eru 99 en ekki var 
ályktað í 97 málum.  Skilað var inn til Siglingastofnunar Íslands tveimur 
tillögum í öryggisátt, einni áréttingu auk þess sem gerðar voru 14 sérstakar 
ábendingar. 
 
Af málum ársins átti nefndin eftir að rannsaka og taka fyrir 34 um áramót og 
afgreiða lokaskýrslur í níu málum frá síðasta fundi ársins.   
 
BANASLYS 
 
Fimm banaslys urðu á árinu.  Tveir skipverjar fórust 13. mars þegar 
línubáturinn Björg Hauks ÍS 127 (mál nr. 03107) hvolfdi í vondu veðri um 2 
sjómílur fyrir innan Deild þegar bátnum hafði verið snúið frá ferð sinni til hafnar 
á Ísafirði.   
 
Skipverja tók útbyrðis eftir að hafa flækst í veiðarfærum um borð í 
grásleppuveiðibátnum Ritu NS 13 (mál nr. 05107) út af Strandhöfn á Vopnafirði 
þann 11. apríl.   
 
Þann 25. desember létust tveir skipverjar vegna súrefnisskorts í lest á 
nótaveiðiskipinu, Que Sera Sera HF 26 úti fyrir strönd Marokkó.  Málið var 
skráð hjá RNS (mál nr. 17007) en rannsókn málsins er til að byrja með í 
höndum yfirvalda í Marokkó.  RNS mun gera þessu máli skil. 
 
SLYS Á FÓLKI 
 
Um verulega fækkun er á málum hjá nefndinni vegna slysa á fólki eða um 64% 
undir meðaltali áranna á undan og 59% fækkun frá árinu á undan.  Eins og 
fram kemur í samanburðartöflu við skráð slys á sjómönnum hjá 
Tryggingastofnun ríkisins hér á eftir hefur slysum ekki fækkað þar en hægt er 
að draga þá ályktun að minna er um alvarleg slys. 
 
SKIP 
 
Fjöldi atvika þegar skip sökkva, stranda eða taka niðri er nánast óbreytt frá 
árinu 2006 en því miður hefur orðið um 62% aukning á þeim á þessum árum 
miðað við meðaltal frá 1998.  Árekstrum hefur fækkað verulega og eru undir 
meðaltali áranna á undan.  Eldur um borð fjölgar á milli ára en eru í samræmi 
við meðaltal og leki að skipum fækkar áfram auk þess að vera undir meðaltali. 
 
VÉLARVANA SKIP 
 
Að gefnu tilefni hefur RNS tekið til sérstakrar skoðunnar atvik þegar skip verða 
vélarvana og eru dregin til hafnar.  Ekki þarf að fjölyrða um hversu alvarlegt 
það er þegar skip verða vélarvana og mikilvægt að það gerist ekki við 
viðsjárverðar aðstæður.  Á árinu 2006 eru skráð 55 atvik af þessum toga og því 
full ástæða til að reyna að læra af þeim.  RNS hvetur alla sjófarendur að 
tilkynna þau atvik sem gætu komið öðrum að gagni en verði ekki hulin eins og 
oft gerist þegar sjóför farast án skýringa. 
 
PRENTAÐAR SKÝRSLUR RNS 
 
Á árinu var unnin skýrsla RNS fyrir árið 2006 og var henni lokið í desember en 
ekki tókst að gefa hana út fyrir áramót.  Gerðar voru nokkarar útlitsbreytingar 
á henni miðað við árin á undan og eru m.a. flestar myndir nú í lit. 
  



Eins og áður verður hægt að nálgast útgefnar prentaðar skýrslur á PDF formi á 
vef RNS ásamt öllum lokaskýrslum og tilkynntra atvika til nefndarinnar sem 
birtast þar strax. 
 
VEFUR RNS 
 
Eftir að vefur RNS var opnaður þann 23. september 2004 hafa heimsóknir á 
hann aukist jafnt og þétt.  Heimsóknir á hann voru um 186.000 á árinu 2007 
en voru 119.000 á árinu á undan og er því um 56% aukningu að ræða á milli 
ára. 
 
Vinnu við vefinn lauk því miður ekki á árinu og tengist það frágangi á 
flokkunarkerfi hans auk ýmissa annarra þátta sem lagt var af stað með í 
upphafi.  Stefnt er að því að ljúka þessari vinnu fyrri hluta ársins 2008. 
 
ERLENT SAMSTARF 
 
Á árinu var sóttur árlegur fundur hjá EMAIIF (European Marine Accident 
Investigators International Forum) í Southampton Englandi.  Á þessum fundi 
var m.a. farið yfir og 
kynnt starf hvers 
aðildarríkis á liðnu ári auk 
þess sem tekin eru fyrir 
ýmis málefni sem varðar 
rannsókn sjóslysa.  
EMAIIF er Evrópudeild 
rannsóknaraðila á 
sjóslysum innan MAIIF 
(Marine Accident 
Investigators International 
Forum) og voru stofnuð í 
Helsinki 2005.  Megin 
tilgangur þeirra að skapa 
sameiginlegan vettvang til 
að efla rannsóknir sjóslysa 
og koma á tengslum og 
efla samstarf milli 
rannsóknaraðila. 
 
Fulltrúi RNS sótti tveggja 
daga kynningu hjá MAIB 
(Marine Accident 
Investigation Branch) í 
Southampton Englandi á 
siglingaritum eða VDR 
(Voyage Data Recorder) 
sem var haldið í boði 
EMSA (European Maritime 
Safety Agency).  VDR er 
tækni sem hefur verið 
kölluð „Svarti kassinn“ í 
skipum og hefur verið áratugi í flugvélum.   
 
VDR tæki eru nú í flestum stærri skipum sem falla undir SOLAS samþykktina og 
eru upplýsingar úr þeim sífellt orðnar algengari erlendis við rannsóknir atvika á 
sjó.  Hjá MAIB í Englandi er nú starfandi sérstök VDR deild með tveimur 
starfsmönnum og eru þeir komnir lengst í þessum efnum.  MAIB hefur tekið að 
sér að vera leiðandi í þessum efnum í Evrópu að ósk EMSA.  Aðildarlönd EMSA 
hafa kost á að leita til MAIB með úrvinnslu og tæknilega aðstoð varðandi VDR.  
Hægt er að kynna sér starfsemi EMSA á vefsíðu þeirra: www.emsa.europa.eu 
 

VDR búnaður í brú og brúarþaki um borð í Arnarfelli 
©Hilmar Snorrason 



Forstöðumaður sótti árlega ráðstefnu hjá samtökunum MAIIF (Marine Accident 
Investigators International Forum) sem haldin var í Kína að þessu sinni.  MAIIF 
eru alþjóðleg samtök sem voru stofnuð í Kanada 1992 og er megin tilgangur 
þeirra að skapa vettvang til að efla rannsóknir sjóslysa og koma á tengslum og 
efla samstarf milli rannsóknaraðila.  Á þessum ráðstefnum er m.a. farið yfir og 
kynnt starf hvers aðildarríkis á liðnu ári auk þess sem tekinn eru fyrir ýmis 
málefni sem varðar rannsókn sjóslysa.  Aðildarríki samtakanna eru nú um 55 
og ljóst að stofnun þeirra hefur sannað gildi sitt í samvinnu ríkja við rannsóknir 
sjóslysa.  Vefslóð MAIIF er: www.maiif.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markmið RNS 
 

RNS leggur mikla áherslu á að vinna mál hratt og að afgreiðsla einstakra mála taki að jafnaði 
ekki meira en þrjá mánuði.  Ljóst er að það er ekki raunhæft í öllum tilfellum en vel hefur 
tekist til við að ná fram þessu markmiði.  RNS er hins vegar ljóst að til þess að árangur verði 
af starfi hennar verða allir sem hlut eiga að máli að leggja þar sitt af mörkum og þá ekki síst 
sjómenn. 
 
Það er einnig markmið RNS að ná til allra atvika á sjó og vista þau í gagnagrunn RNS til 
notkunar á tölulegum upplýsingum í framtíðarvinnu við að auka öryggi til sjós. 
 

OKKAR RANNSÓKNIR YKKAR HAGSMUNIR 



SKRÁÐ ATVIK HJÁ RNS ÁRIÐ 2007 

Eins og áður hefur komið fram voru skráð atvik hjá RNS 171 árið 2007.  Þar af 
gerðust 165 atvik á því ári en 6 atvik árið 2006.  Öll atvik sem berast RNS eru 
skráð, flokkuð og hægt að sjá þau á vef nefndarinnar, www.rns.is.   
 
Eftirfarandi tafla sýnir öll málefni RNS skráð á árinu 2007, raðað eftir 
dagsetningu atviks. 
 
 
 

Dags. 
atviks 

Nafn skips Tegund 
Stærð í 

BT 
Tegund atviks 

11.júl.06 Málmey SK 1 Fiskiskip 1470 Slys á fólki 

21.nóv.06 Brúarfoss Flutningaskip 7676 Slys á fólki 

3.des.06 Beitir NK 123 Fiskiskip 1031 Slys á fólki 

4.des.06 Saxhamar SH 50 Fiskiskip 383 Slys á fólki 

13.des.06 Vigri RE 71 Fiskiskip 2157 Slys á fólki 

28.des.06 Dettifoss Flutningaskip 14664 Slys á fólki 

10.jan.07 Barði NK 120 Fiskiskip 1166 Vélarvana 

12.jan.07 Baldur Ferja 766 Farmtjón 

13.jan.07 Nafni  Skemmtibátur 2,6 Vélarvana 

13.jan.07 Skátinn GK 82 Fiskiskip 27 Vélarbilun 

19.jan.07 Goðafoss Flutningaskip 14664 Slys á fólki 

27.jan.07 Sólbakur RE 207 Fiskiskip 728 Slys á fólki 

29.jan.07 Sólbakur RE 207 Fiskiskip 728 Slys á fólki 

30.jan.07 Guðrún Þorkellsdóttir SU 211 Fiskiskip 1424 Eldur 
1.feb.07 Marteinn NS 27 Minni fiskibátur 14,7 Vélarvana 
4.feb.07 Goðafoss Flutningaskip 14664 Slys á fólki 
5.feb.07 Afi Hafsteinn SH 85 Minni fiskibátur 9,4 Vélarvana 
5.feb.07 Reynir Þór SH 140 Minni fiskibátur 14,3 Eldur í vélarúmi 

6.feb.07 
Sturlaugur H Böðvarsson AK 
10 Fiskiskip 

712 
Slys á fólki 

6.feb.07 Reynir GK 355 Fiskiskip 70 Vélarvana 
6.feb.07 Sólbakur RE 207 Fiskiskip 728 Slys á fólki 
6.feb.07 Bergvík KE 55 Minni fiskibátur 9,6 Vélarvana 
6.feb.07 Inga NK 4 Fiskiskip 21 Vélarvana 
6.feb.07 Sæborg HU 63 Minni fiskibátur 16 Vélarvana 

10.feb.07 Afi Aggi EA 399 Fiskiskip 35 Vélarvana 
11.feb.07 Green Explorer Flutningaskip 3999 Strand 
12.feb.07 Selfoss Flutningaskip 7676 Slys á fólki 
24.feb.07 Antares VE 18 Fiskiskip 859 Vélarvana 
26.feb.07 Köfunaræfing Köfunarslys  
27.feb.07 Dala-Rafn VE 508 Fiskiskip 237 Strand 
7.mar.07 Oddgeir EA 600 Fiskiskip 366 Slys á fólki 
7.mar.07 Hringur SH 153 Fiskiskip 474 Slys á fólki 
8.mar.07 Ísbjörg ÍS 69 Minni fiskibátur 5,8 Vélarvana 

11.mar.07 Grundfirðingur SH 24 Fiskiskip 288 Fallslys  
11.mar.07 Selfoss Flutningaskip 7676 Slys á fólki 
13.mar.07 Sóley Sigurjóns_Sigurfari Fiskiskip 515 Strand 
13.mar.07 Björg Hauks ÍS 127 Minni fiskibátur 11,3 Banaslys 
18.mar.07 Draupnir ÞH 180 Minni fiskibátur 17,4 Eldur 
18.mar.07 Goðafoss Flutningaskip 14664 Slys á fólki 
20.mar.07 Sólborg RE 270 Fiskiskip 116 Vélarvana 
22.mar.07 Sighvatur GK 57 Fiskiskip 436 Slys á fólki 
23.mar.07 Ásbjörn RE 50 Fiskiskip 652 Slys á fólki 
24.mar.07 Guðmundur VE 29 Fiskiskip 1900 Slys á fólki 
24.mar.07 Þuríður Halldórsdóttir  Fiskiskip 478 Slys á fólki 



Dags. 
atviks 

Nafn skips Tegund 
Stærð í 

BT 
Tegund atviks 

26.mar.07 Hrafn GK 111 Fiskiskip 1067 Slys á fólki 
26.mar.07 Dala-Rafn VE 508 Fiskiskip 237 Djúpsprengja 
27.mar.07 Tóti HF 113 Minni fiskibátur 2,2 Leki í höfn 
27.mar.07 Nafnlaus Skemmtibátur Óskráður Vélarvana 
31.mar.07 Brúarfoss Flutningaskip 7676 Slys á fólki 

1.apr.07 Þorlákur ÍS 15 Fiskiskip 251 Vélarvana 
2.apr.07 Hamar SH 224 Fiskiskip 344 Djúpsprengja 
4.apr.07 Norröna Ferja 35966 Annað tjón 
8.apr.07 Hraunsvík GK 75 Fiskiskip 20 Stjórnvana 
9.apr.07 Hafborg KE 12 Fiskiskip 25 Vélarvana 

10.apr.07 Ísbjörg ÍS 69 Minni fiskibátur 5,8 Leki, vélarvana 
11.apr.07 Rita NS 13 Minni fiskibátur 6,4 Banaslys, strand 
12.apr.07 Rúnin ÍS 100 Minni fiskibátur 8,1 Eldur 
12.apr.07 Goðafoss Flutningaskip 14664 Slys á fólki 
16.apr.07 Fossá ÞH 362 Skelveiðiskip 133 Eldur 
17.apr.07 Úlla SH 269 Minni fiskibátur 12,4 Vélarvana 
17.apr.07 Aron ÞH 105 Minni fiskibátur 14,8 Vélarvana 
19.apr.07 Hákon Tómasson GK 226 Skemmtibátur 4,1 Vélarvana 
24.apr.07 Sveinbjörn Jakobsson SH 10 Fiskiskip 176 Vélarvana 
25.apr.07 Bjarni Egils ÍS 16 Minni fiskibátur 8,3 Eldur 
25.apr.07 Birtingur NK 119 Fiskiskip 1230 Slys á fólki 
26.apr.07 Þytur SK 8 Minni fiskibátur 5,8 Strandar, sekkur 
29.apr.07 Faxaborg SH 207 Fiskiskip 335 Slys á fólki 
30.apr.07 Magnús SH 205 Fiskiskip 228 Slys á fólki 
1.maí.07 Bobby 2 Skemmtibátur 4,7 Vélarvana 
2.maí.07 Andri EA 19 Minni fiskibátur 5,1 Olíulaus 
3.maí.07 Brimill SH 31 Minni fiskibátur 14,5 Vélarvana 
3.maí.07 Garðar Svavarsson Olíuskip 59 Vélarvana 
8.maí.07 Laugarnes Olíuskip 372 Slys á fólki 

10.maí.07 Gnýr HF 515 Skemmtibátur 5,5 Vélarvana 
12.maí.07 Árabátur Skemmtibátur Óskráður Hvolfir 
13.maí.07 Freri RE 78 Fiskiskip 1723 Slys á fólki 
13.maí.07 Auðbjörg HU 28 Fiskiskip 22 Vélarvana 
15.maí.07 Kristján BA 176 Minni fiskibátur 4,2 Strand 
26.maí.07 Gandí VE 171 Fiskiskip 321 Vélarvana 
30.maí.07 Álka ÍS 409 Minni fiskibátur 3,5 Vélarvana 
30.maí.07 Andvari Skemmtibátur Óskráður Annað tjón 
11.jún.07 Dalaröst ÞH 40 Fiskiskip 154 Vélarvana 
11.jún.07 Fagurey HF 21 Fiskiskip 27 Strand 
11.jún.07 Dúddi Gísla GK 48 Minni fiskibátur 14,9 Vélarvana 
12.jún.07 Sygyn Skemmtibátur 5,3 Strand 
13.jún.07 Reyðar SU 604 Minni fiskibátur 2,8 Vélarvana 
15.jún.07 Ölver  2219 Dráttarbátur 25 Slys á fólki 
16.jún.07 Nafnlaus Skemmtibátur Óskráður Vélarvana 
17.jún.07 Brimill SH 31 Minni fiskibátur 14,5 Vélarvana 
18.jún.07 Jói Brands GK 517 Minni fiskibátur 9,6 Vélarvana 
19.jún.07 Þórsnes SH 109 Fiskiskip 233 Vélarvana 
21.jún.07 Snorri Sturluson VE 28 Fiskiskip 1464 Slys á fólki 
25.jún.07 Hafsúla Skoðunarbátur 169 Annað tjón 

3.júl.07 Elding II Skoðunarbátur 30 Annað tjón 
3.júl.07 Monika GK 136 Minni fiskibátur 9,7 Vélarvana 
7.júl.07 Stacy Skemmtibátur Strand 
9.júl.07 Mánaberg ÓF 42 Fiskiskip 1378 Annað tjón 

10.júl.07 Hítará MB 8 Minni fiskibátur 4,8 Strand 
10.júl.07 Logi ÍS 32 Skemmtibátur 5 Ásigling 
11.júl.07 Binni í Gröf VE 38 Minni fiskibátur 9,3 Ásigling, leki 
14.júl.07 Kársnes Flutningaskip 3850 Farmtjón 



Dags. 
atviks 

Nafn skips Tegund 
Stærð í 

BT 
Tegund atviks 

17.júl.07 
Elín kristín GK 83_Margrét ÍS 
5 Minni fiskibátur 

5,3 
Árekstur, sekkur 

18.júl.07 Sæljón NS 19 Minni fiskibátur 6,8 Vélarvana 
20.júl.07 Fíi SH 9 Minni fiskibátur 11,4 Vélarvana 
23.júl.07 Pétur Konn GK 236 Minni fiskibátur 7 Strand 
23.júl.07 Begga GK 717 Minni fiskibátur 12,1 Strand 
23.júl.07 Kaldbakur EA 1 Fiskiskip 1330 Slys á fólki 
24.júl.07 Guðmundur Jensson SH 717 Fiskiskip 190 Eldur laus 
26.júl.07 Hópsnes GK 77 Minni fiskibátur 14,9 Strand 
26.júl.07 Þerney RE 101 Fiskiskip 1899 Slys á fólki 
1.ágú.07 Jakop Einar ST 43 Fiskiskip 40 Vélarvana 
3.ágú.07 Reykjafoss Flutningaskip 7589 Slys á fólki 
9.ágú.07 Arún ÍS 103 Minni fiskibátur 5,9 Sekkur 
9.ágú.07 Aldan ÍS 47 Fiskiskip 59 Strand 

14.ágú.07 Helgafell Flutningaskip 8830 Slys á fólki 
18.ágú.07 Skátinn GK 82 Fiskiskip 27 Stjórnvana 
22.ágú.07 Kaldbakur EA 1 Fiskiskip 1330 Slys á fólki 
25.ágú.07 Hrungnir GK 50 Fiskiskip 319 Slys á fólki 
27.ágú.07 Bjarni Sæmundsson RE 30 Rannsóknarskip 822 Stjórnvana 
29.ágú.07 Selfoss Flutningaskip 7676 Slys á fólki 

2.sep.07 Valdi SH 94 Fiskiskip 44 Slys á fólki 
3.sep.07 Andrea Skoðunarbátur 28 Olíulaus  
6.sep.07 Rifsnes SH 44 Fiskiskip 372 Strand 
7.sep.07 Örn KE 14 Fiskiskip 159 Annað tjón 
8.sep.07 Haffari EA 133 Fiskiskip 21 Bilun, ásigling 
8.sep.07 Klakkur SH 510 Fiskiskip 745 Slys á fólki 

13.sep.07 Dettifoss Flutningaskip 14664 Slys á fólki 
14.sep.07 Selfoss Flutningaskip 7676 Slys á fólki 
16.sep.07 Þjótandi SU 18 Skemmtibátur 2,2 Strand, sekkur 
17.sep.07 Lágey ÞH 265 Minni fiskibátur 14,8 Vélarvana 
19.sep.07 Ella SF 22 Skemmtibátur 3 Strand 
19.sep.07 Ásdís GK 218 Fiskiskip 59 Vélarvana 
19.sep.07 Siggi Bjarna GK 5 Fiskiskip 116 Tundurdufl 
21.sep.07 Úlla SH 269 Minni fiskibátur 12,4 Vélarvana 
27.sep.07 Valur ÍS 18 Fiskiskip 160 Vélarvana 
29.sep.07 Sóley SH 124 Fiskiskip 201 Slys á fólki 
30.sep.07 Signý HU 13 Minni fiskibátur 12,5 Vélarvana 

1.okt.07 Þinganes SF 25 Fiskiskip 262 Strand 
7.okt.07 Ægir Skemmtibátur 2,5 Vélarvana 

11.okt.07 Prime Judit GR 18-58 Fiskiskip 38 Vélarvana 
16.okt.07 Kjölur Björgunarbátur Óskráður Annað atvik 
18.okt.07 Erling KE 40 Fiskiskip 366 Vélarvana 
19.okt.07 Tjaldanes GK 525 Fiskiskip 240 Vélarbilun 
20.okt.07 Julla m/utanborðsmótor Skemmtibátur Óskráður Hvolfir 
22.okt.07 Grindavíkin GK 606 Fiskiskip 158 Slys á fólki 
25.okt.07 Stígandi VE 77 Fiskiskip 237 Slys á fólki 
25.okt.07 Hafrós KE 2 Minni fiskibátur 13,9 Leki, sekkur 
30.okt.07 Á  NS 191 Minni fiskibátur 5,3 Sekkur 
30.okt.07 Óli Gísla GK 112 Minni fiskibátur 15 Vélarvana 
7.nóv.07 Lundey NS 14 Fiskiskip 1424 Slys á fólki 
9.nóv.07 Séra Jón SH 163 Minni fiskibátur 11,3 Vélarvana 

11.nóv.07 Kársnes SI 66 Minni fiskibátur 11,8 Leki 
21.nóv.07 Örn  Skemmtibátur 2,6 Vélarvana 
22.nóv.07 Keys Skemmtibátur Óskráður Vélarvana 
22.nóv.07 Írafoss Flutningaskip 1574 Efnaslys 
24.nóv.07 Jón á Hofi ÁR 62 Fiskiskip 334 Vélarvana 
27.nóv.07 Axel Flutningaskip 2469 Strand, leki, 



Dags. 
atviks 

Nafn skips Tegund 
Stærð í 

BT 
Tegund atviks 

farmtjón 

27.nóv.07 Sverrir SH 126 Minni fiskibátur 8,3 Annað tjón 
27.nóv.07 Særif SH 25 Minni fiskibátur 14,5 Stjórnvana 
27.nóv.07 Gestur Kristinsson ÍS 333 Minni fiskibátur 14,6 Slys á fólki 
29.nóv.07 Gunnar Afi SH 474  Minni fiskibátur 14,6 Vélarvana 

1.des.07 Fanney RE 31 Langlegubátur 29 Leki, sekkur 
1.des.07 Brokey BA 336 Langlegubátur 65 Leki, sekkur 
6.des.07 Litla rós RE 707 Minni fiskibátur 5,4 Ásigling 
6.des.07 Álsey VE 2 Fiskiskip 2181 Slys á fólki 
6.des.07 Sverrir SH 126 Minni fiskibátur 8,3 Strand 
7.des.07 Súlan EA 300 Fiskiskip 651 Strand 

11.des.07 Faxi RE 9 Fiskiskip 1411 Strand 
12.des.07 Ólafur Bjarnason SH 137 Fiskiskip 201 Vélarvana 
25.des.07 Que Sera Sera HF 26 Fiskiskip 766 Banaslys  
27.des.07 Tjaldur SH 270 Fiskiskip 688 Slys á fólki 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OKKAR RANNSÓKNIR 

YKKAR HAGSMUNR 

 

Skipstjóra, útgerðarmanni og öðrum þeim sem 
verða þess áskynja að sjóslys hafi orðið ber að 

tilkynna það til RNS 
 

Skipstjórnarmönnum ber að: 
 

 Skrá atburðinn í dag- eða leiðarbók. 
 Kalla til lögreglu til að taka skýrslur af skipstjóra, vitnum og 

hinum slasaða ef um slys er að ræða og mannslát. 
 Tilkynna sjóslys og önnur atvik til RNS. 
 Gera ítarlega skýrslu um atvik s.s. slys á fólki, ef það gerist utan 

hafnar. 
 Sjá um að taka til varðveislu sönnunargögn. 
 Afhenda skýrslur og hluti til RNS við komu til hafnar. 
 Tilkynna slys á fólki til Tryggingastofnunar ríkisins. 



 
TÍMABIL ATVIKA 2007 
 
Á myndinni má sjá í hvaða mánuði atvikin gerðust sem skráð voru hjá RNS árið 
2007.   
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TILKYNNINGAR ATVIKA TIL RNS 
Það er áhyggjuefni að stærstur hluti aðila er ekki að virða tilkynningarskyldu 
sína til RNS eins og ber að gera samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/2000 um 
rannsóknir sjóslysa.  Á myndinni sést hvernig skipting tilkynninga á atvikum 
var til RNS á árunum 2005-2007.  Skráð atvik úr fjölmiðlum er um 55% og um 
16% frá lögregluembættum landsins.   
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STAÐSETNING ATVIKA 2007  
 
Á myndunum hér að neðan sést á hvaða svæði skráð atvik hjá RNS voru á 
árinu 2007.  Miðað er við veðurpásvæði Veðurstofu Íslands og eins sést þá eru 
skráð atvik í höfnum tengd við viðkomandi svæði.  Skráð atvik í höfnum voru 
41 eða um 24% af málefnum RNS á árinu. 
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FLOKKUN ATVIKA 2007 
 
Hér má sjá sundurliðun á skráðum atvikum hjá RNS á árinu 2007 eftir tegund 
skipa og málefna.  Athugið að þessar töflur eru sjálfstæðar og endurspegla ekki 
fjölda skráðra mála á árinu. 
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FLOKKUN ATVIKA EFTIR TEGUNDUM SKIPA 
 

Ásigling Banaslys Eldur Farmtjón Leki Sekkur Slys á fólki Strand Vélarbilun Efnaslys Annað

Langleguskip 2

Olíuskip 1 1

Rannsóknarskip 1

Fiskiskip 1 2 3 32 8 18 11

Flutningaskip 1 15 2 1

Minni fiskibátar 3 4 6 5 1 8 25

Skoðunarbátar 3

Skemmtibátar 1 4 8 4

Ferjur 1 1

Dráttarbátar 1

Björgunarbátar 1  
 
 

 
 
 
 



STAÐSETNING ATVIKA 2000 – 2007 
  
Skráð atvik hjá RNS frá því að lögin um rannsóknarnefnd sjóslysa tóku gildi 
árið 2000 eru 1184 talsins í árslok 2007. 
 
Á myndinni hér að neðan sést skipting skráðra atvika hjá RNS eftir svæðum á 
þessum árum. 
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TILLÖGUR Í ÖRYGGISÁTT 2007 

Eins og áður segir hefur nefndin gert tvær tillögur í öryggisátt á árinu til 
Siglingastofnunar Íslands ásamt einni áréttingu.  Þessar tillögur eru eftirfarandi 
ásamt málanúmerum: 
 
 

Nr. máls Tillögur RNS 2007 Afgreiðsla Siglingastofnunar Íslands 

 
12706 

 
Aðalsteinn Jónsson SU 11  
Slys af völdum efna 
 
1. Nefndin leggur til að 

Siglingastofnun Íslands 
(verkefnastjórn í áætlun í 
öryggismálum sjómanna) taki 
saman og gefi út leiðbeinandi 
fræðsluefni (sérrit/bækling) yfir 
hættuleg efni sem algeng eru um 
borð í skipum. 

 
2. Þá leggur nefndin til að þegar 

verði hafist handa við að 
endurskoða innihald lyfjakista 
skipa með tilliti til viðbragða gegn 
hættulegum efnum sem notuð eru 
um borð í skipum. 

 
 

 
Niðurstöður: 
 
 
1. Siglingastofnun mun í 

samstarfi við verkefnisstjórn 
áætlunar um öryggi 
sjófarenda beita sér fyrir því 
að gefinn verði út sem fyrst 
fræðslupési um hættuleg efni 
í skipum. 

 

2. Siglingastofnun mun fara yfir 
reglugerð um 
heilbrigðisþjónustu, lyf og 
læknisáhöld um borð í 
íslenskum skipum, nr. 
365/1998, með tilliti til 
hættulegra efna sem notuð 
eru um borð í skipum. 

 
07407 

 
Birtingur NK 119  
Skipverji slasast við fall 
 
Nefndin beinir því til Siglingastofnunar 
að gerð verði sérstök könnun á hversu 
algengt sé að reglum um áhættumat í 
skipum sé ekki framfylgt. 
 

 
1. Siglingastofnun mun í 

samstarfi við verkefnisstjórn 
áætlunar um öryggi 
sjófarenda beita sér fyrir því 
að gefinn verði út sem fyrst 
fræðslupési um hættumat í 
skipum. 

 
2. Í lögum um Siglingastofnun 

annast stofnunin 
framkvæmd laga um eftirlit 
með skipum. Samkvæmt 
reglugerð um um ráðstafanir 
er stuðla að bættu öryggi og 
heilsu starfsmanna um borð í 
skipum, nr. 200/2007, er að 
finna ákvæði um hættumat í 
skipum. Hér sinnir 
Siglingastofnun sínu 
lögbundna eftirlitshlutverki. 

 
 
 
 
 
 



Mál nr. 08007, Reyðar SU 604  Vélarvana og dreginn til hafnar. Leki 
 
Árétting RNS til SÍ:   
Nefndin bendir á að í lokaskýrslu hennar í máli nr. 08805 hafi verið beint til 
Siglingastofnunar tillögu í öryggisátt þess efnis að stofnunin hlutaðist til um sérstaka 
athugun á bátum þar sem tengd væru saman ólík efni.  Einnig yrði gefin út sérstök 
aðvörun þar að lútandi til bátaeigenda og skipasmiða.  Nefndin ítrekar hér með mikilvægi 
tillögunnar. 
 
 
 
SÉRSTAKAR ÁBENDINGAR 2007 
 
Eins og áður hefur komið fram gerði nefndin 14 sérstakar almennar ábendingar 
til sjó- og skipstjórnarmanna.  Þessar ábendingar eru eftirfarandi ásamt 
viðeigandi málanúmerum. 
 
 
 

 
Nr. máls 

 

 
Ábendingar RNS 

 
10606 

 
Undri, rekur og strandar, leki 
Nefndin bendir eigendum bóla á að ef þeir hafi grun um að ból hafi 
færst úr stað að treysta þeim ekki um of þar til þau hafa verið lögð á ný. 
 

 
12006 

 
 

 
Sólbakur EA 7, skipverji slasast við hífingar  
Nefndin bendir skipstjórnarmönnum á ákvæði reglugerðar um öryggi 
fiskiskipa (122/2004) þar sem segir að sami maður má ekki stjórna 
samtímis vindum og skipi. 
 

 
12706 

 
Aðalsteinn Jónsson SU 11, slys af völdum efna  
Nefndin telur mjög brýnt að ófrávíkjanlegar verklagsreglur séu settar 
um borð í skipum um alla meðhöndlum á hættulegum efnum. 
Leiðbeinandi merkingar um notkun og rétt viðbrögð verði settar upp á 
viðeigandi stöðum. 
 

 
13406 

 
Beitir NK 123, eldur í þvottaherbergi  
Nefndin hvetur skipstjórnarmenn til að hafa á áberandi stað skriflegar 
leiðbeiningar og umgengnisreglur um notkun þvottavéla um borð í 
skipum. 
 

 
13706 

 
Ísbjörg ÍS 69, maður fyrir borð og bjargað  
Nefndin hvetur alla smábátasjómenn til að taka upp þá öryggisreglu að 
nota alltaf líflínu við störf á þilfari þegar því verður komið við. 
 

 
14206 

 
Valdi SH 94, tekur niðri og leki að vélarúmi  
Nefndin minnir skipstjórnendur á að rafræn siglingakort eru ekki 
viðurkennd sem öruggur siglingabúnaður. 
 



 
15006 

 
Kajak, banalys í Hvalfirði  
Nefndin hvetur fólk til að fara ekki einsamalt í kajakferðir á afskekktum 
svæðum og huga vel að veðurútliti. 
 

 
00207 

 
Vigri RE 71, skipverji slasast á hendi  
Nefndin hefur áður fjallað um slys af þessum toga og minnir því 
skipstjórnarmenn á skyldur þeirra að framkvæma áhættugreiningu á 
öllum vinnusvæðum um borð. 
 

 
00807 

 
Sólbakur RE 207, skipverji slasast þegar vír slitnar  
Nefndin hvetur skipstjórnendur til að áhættugreina svæði á þilförum við 
hverskonar hífingar þannig að menn standi ekki í skotlínu ef eitthvað fer 
úrskeiðis. 
 

 
01307 

 
Sturlaugur H Böðvarsson AK 10, skipverji slasast á hendi  
Nefndin hvetur skipstjórnarmenn til að leita allra leiða til að tryggja 
öryggi skipverja við erfiðar vinnuaðstæður. 
 

 
02907 

 
Ísbjörg ÍS 69, vélarbilun  
Nefndin bendir skipstjórnarmönnum á mikilvægi þess að halda 
eldsneytisgeymum hreinum. 
 

 
03007 

 
Sóley Sigurjóns GK 200, nærri því árekstur og strandar  
Nefndin beinir þeim tilmælum til skipstjóra að nota talstöðvar til að 
kanna með skipaferðir á siglingaleiðum um hafnir hafi þeir ekki fulla 
yfirsýn yfir fyrirhugaða siglingaleið.   
 
Þá vill nefndin benda á að í vaxandi mæli hafa skipstjórnendur búið skip 
sín sjálfvirkum auðkennisendum (AIS) sem auðveldar 
skipstjórnarmönnum að sjá önnur skip með sama búnaði í næsta 
nágrenni við skipið.  Mikið öryggi skapast með notkun þessara tækja 
þar sem erfitt er að sjá skipaumferð m.a. vegna hafnarmannvirkja. 
 

 
03107 

 
Björg Hauks ÍS 127, hvolfir og tveir menn farast  
Nefndin telur að ákvæði reglugerðar um línuívilnun (nr. 719/2005) séu 
ekki til þess fallin til að stuðla að öryggi sjómanna og eigi illa við 
íslenskar aðstæður. 
 

 
07407 

 
Birtingur NK 119, skipverji slasast við fall 
Nefndin hvetur skipstjórnarmenn til að framfylgja reglum um 
áhættumat á skipum og hafa skráðar verklagsreglur þar sem því verður 
við komið. 
 

 



SKRÁÐ ATVIK 1998-2007 

Á töflunni hér að neðan sést samanburður síðastliðna tíu ára á þeim málefnum 
sem RNS hefur verið með til rannsóknar. 

 

Yfirlit um skráð atvik hjá RNS 1998 - 2007

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Meðaltal
Skip sekkur 8 4 10 6 4 7 16 7 4 6 7
Skip strandar 14 7 14 10 11 7 16 16 21 21 13
Árekstur 2 8 6 11 7 4 3 9 12 4 7
Eldur um borð 6 3 8 15 5 3 5 10 5 7 7
Leki að skipi 0 0 3 1 5 8 10 7 7 3 5
Annað 10 7 8 8 12 15 8 9 21 21 11
Slys á fólki 63 56 64 63 103 85 84 88 83 49 77
Banaslys 3 1 3 7 2 2 2 3 3 5 3
Vélarvana skip 5 5 19 16 55 11

Skráð atvik 106 86 116 121 149 136 149 168 172 171 140  
 
 
Eins og sjá má töflunni er um verulega fækkun vegna slysa á fólki eða um 64% 
undir meðaltali áranna 1998 - 2006 og 59% fækkun frá árinu á undan.  Hjá 
Tryggingastofnun ríkisins fækkaði skráðum slysum ekki en hægt er að draga þá 
ályktun að minna var um alvarlegri slys.  Veruleg fækkun er á árekstrum að 
skip sökkva frá 2004 en aukning er á því þegar skip stranda eða taka niðri og 
árekstrum.  Að gefnu tilefni hefur RNS hafið sérstaka skráningu á vélarvana 
skipum og eru dregin í land.  Á töflunni sést einnig meðaltal áranna 1998 til 
2006 en rétt er að benda á að fjölgun mála frá árinu 2001 má rekja til sérstaks 
átaks nefndarinnar í þeim efnum.  Undir liðnum Annað eru skráð þau mál sem 
ekki falla undir flokkun í þessari töflu og má þar nefna atvik þegar skip fengu í 
skrúfuna, skemmdir vegna veðurs, farmskemmdir o.fl.   
 
Á myndinni hér að neðan má sjá þróun allra atvika sem tengjast óhöppum á 
skipum og bátum hjá RNS miðað við öll íslensk skip, samkvæmt skipaskrá.  
Fyrsta janúar 2007 voru skráð skip á Íslandi 2309.   
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SKRÁÐ SKIP OG BÁTAR 2007 

Öll skip sem eru 6 m að lengd eða lengri eru skráningarskyld, sbr. lög nr. 
115/1985 um skráningu skipa.  Siglingastofnun heldur aðalskipaskrá 
samkvæmt þessum lögum og gefur út heildarskrá miðað við skráningu 1. 
janúar hvers árs. Samkvæmt heildarskránni voru 1. janúar 2007 voru samtals 
2309 skip á skipaskrá og 2311 í byrjun ársins 2006.  Fækkunin var í flokki 
opinna báta.  
 
Fjöldi og tegund skráðra þilfarsskipa 1. janúar 2007 voru eftirfarandi: 
 
 
 

 
 
 
Þessi tafla var fengin hjá Siglingastofnun og samkvæmt henni hafa opnir bátar í 
upphafi ársins verið 1182. 
 
 
 
 
 
 
 



ERLENDAR SKIPAKOMUR 

Ljóst er að umhverfi RNS er að stórum hluta alþjóðlegt og er því fróðlegt að 
skoða komur skipa sem eru með erlent ríkisfang til landsins.  Á árinu 2007 voru 
tilkynntar skipa- og bátakomur samtals 1417 til LHG (Landhelgisgæslu 
Íslands).  Þar sem skip í rekstri íslenskra flutningsaðila eru skráð erlendis eru 
þau talin með í þessari tölu. 
 
Myndin sýnir komur og tegundir erlendra skipa til landsins á árunum 2004 – 
2007.  Þessar upplýsingar eru fengnar annarsvegar hjá Hafnarríkiseftirliti SÍ 
(Siglingastofnunar Íslands) (rautt letur) og hinsvegar hjá LHG.  Athygli vekur 
munur á milli áranna 2006-2007 varðandi komu skemmtiferðaskipa og 
tankskipa.  Í tölum frá LHG eru skráðar komur ferju, Norrönu á Seyðisfjörð og 
varðandi tankskip vantar efnaflutninga-tankskip (cemical tanker) í tölu SÍ.  
 
 
 
 

Farþegaskip
•2004 = 70
•2005 = 79
•2006 = 74
•2007 = 127

Flutningaskip
•2004 = 901
•2005 = 986
•2006 = 982
•2007 = 860

Tankskip
•2004 = 50
•2005 = 60
•2006 = 82
•2007 = 141

Fiskiskip
•2004 = 492
•2005 = 418
•2006 = 305
•2007 = 259

Önnur skip og 
bátar 

2007 = 30

 
 
 
 
Í flokknum um önnur skip eru rannsóknarskip, skemmtibátar, dráttarbátur o.fl. 
óskilgreind skip.  
 
 
Til að tryggja stöðu okkar í alþjóðlegu samstarfi hefur RNS 
tekið þátt í starfi í samtökum rannsóknaraðila á sjóslysum, 
MAIIF (Marine Accident Investigators International Forum).  
Auk þess tók RNS þátt í stofnum Evrópudeildar innan 
þessara samtaka í Helsinki 2005, EMAIIF.   Tilgangur þeirra 
er að treysta samstarf milli rannsóknaraðila sjóslysa innan 
Evrópu.  Vefslóð MAIIF er: www.maiif.net 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÓHÖPP SEM TENGJAST SKIPUM OG BÁTUM 1998 - 2007 

 
SKIP SÖKKVA 
Á myndinni hér að neðan má sjá fjölda skipa og báta sem hafa sokkið á 
árunum 1998-2007.  Á þessum samanburði sést að aðeins fimm sjóför sukku á 
árinu 2007.  Ef tekið er mið af meðaltali 10 ára á undan, sem var 7 sjóför á ári, 
er þetta nokkuð ánægjuleg niðurstaða.  Það sem vekur hinsvegar athygli er að 
allir bátarnir sukku í höfn af ýmsum ástæðum. 
 
Á myndinni má sjá til fróðleiks línurit um þróun á fjölda skráningarskyldra skipa 
og báta á Íslandi. 
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SKIP SEM SUKKU 2007 
(Mál 10607)  
Arún ÍS 103, sökk á Suðureyri þann 9. ágúst. 
(Mál 14607)  
Hafrós KE 2, sökk í Sandgerði þann 25. október. 
(Mál 14707)  
Á NS 191, sökk á Neskaupsstað þann 30. október. 
(Mál 16107)  
Fanney RE 31 sökk í Stykkishólmi þann 1. 
desember. 
(Mál 14607)  
Brokey BA 336, sökk í Reykjavíkurhöfn þann 1. 
desember. 
 
 
 
 
 
 



ÁREKSTUR OG ÁSIGLINGAR 
Á myndinni kemur fram árekstur á milli skipa og aðrar ásiglingar sem hafa 
orðið á árunum 1998 – 2007 þar sem tjón hefur hlotist af.  Eins og sést á 
myndinni er um umtalsverða fækkun á þessum atvikum að ræða á milli ára. 
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SKIP STRANDA EÐA TAKA NIÐRI 
Á myndinni hér að neðan koma fram skráð atvik hjá RNS þar sem skip eða 
bátar hafa strandað eða tekið niðri á árunum 1998 – 2007.  Eins og sést á 
myndinni er um aukningu á þessum atvikum að ræða á milli ára. 
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ELDUR UM BORÐ 
Á myndinni hér að neðan koma fram skráð atvik hjá RNS þar sem eldur varð 
laus og samanburður milli áranna 1998 – 2007.  Eins og sést á myndinni er um 
helmings fækkun að ræða miðað við árið á undan en í samræmi við meðaltal 
áranna frá 1998 sem er um 6,7. 
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LEKI 
Á myndinni hér að neðan koma fram þau atvik þar sem óvæntur leki kom upp 
og samanburður milli áranna 1998 – 2007.  Eins og fram kemur er jákvæð 
þróun frá á árinu 2003 ef undan er skilið árið 2004. 
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VÉLARVANA OG DREGINN TIL HAFNAR 
Frá árinu 2003 hefur RNS verið að gefa sérstakan gaum á þeim atvikum sem 
skip verða verða af einhverjum ástæðum vélarvana og þurfa á aðstoð að halda.  
Ástæðu þess má rekja til alvarlegra atvika þar sem skip farast án þess að 
skýring finnist á því.  
 
Það er ljóst að RNS nær ekki til allra þessara atvika en telur að þegar allt fer 
vel og hægt er að finna ástæður bilanna þá liggi eðlilega í þeim verulegur 
lærdómur sem nauðsynlegt er að ná til.  Eins og myndin ber með sér er 
umtalsverð fjölgun á þessum atvikum að ræða á milli ára.  
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Þorlákur ÍS dreginn til hafnar í Ólafsvík af björgunarskipinu Björg©Alfons Finnsson 



SLYS Á SJÓMÖNNUM 2007 

Tegund slysa og tími 
Á árinu 2007 voru 49 slys og 5 banaslys skráð á sjómönnum hjá RNS auk 
nokkurra minniháttar slysa sem tengdust öðrum skráðum atvikum.  Um 
verulega fækkun er á málum hjá nefndinni vegna slysa á fólki eða um 64% 
undir meðaltali áranna á undan og 59% fækkun frá árinu á undan.   
 
Eins og fram kemur síðar í samanburðartöflu við skráð slys á sjómönnum hjá 
Tryggingastofnun ríkisins (423) á árinu hefur slysum á sjómönnum ekki fækkað 
en hægt að draga þá ályktun að minna var um alvarleg slys að ræða. 
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Tegund slysa á sjómönnum 2007

 
 

Myndin sýnir á hvaða tíma sólarhringsins slysin á sjómönnum sem skráð voru 
hjá RNS urðu á árinu.  Eins og myndin sýnir eru flest slysin nálægt hádegi, 
miðnætti, milli kl. 18 – 19 og skömmu eftir kl. 06:00.  Athyglisvert er að þetta 
víða á skipum tími vaktaskipta og matmáls. 
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Aldur slasaðra og aðgerð skips 
Á myndunum hér að neðan sést aldursdreifing slasaðra sjómanna 2007 og 
aðgerð skips þegar slys átti sér stað.  Meðalaldur þeirra sem slösuðust á árinu 
er um 40 ára en var um 44 ár á árinu 2006.  Yngstur slasaður var 17 ára og 
elstur var 68 ára. 
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Starfsheiti slasaðra sjómanna  
 
Á myndinni sést skipting slysa á sjómönnum á árinu 2007 eftir starfsheitum um 
borð í skipi.  Eins og fram kemur eru slys á undirmönnum algengust eða 74%, 
þar af eru 68% slysa hjá hásetum.  Á árinu 2006 voru slys á undirmönnum 
67% og þar af voru 59% hjá hásetum. 
 
 

Bátsmaður; 1 Dagmaður í vél; 
1

Háseti; 37Matsmaður; 1

Skipstjóri; 6

Stýrimaður; 1

Vélavörður; 1

Vélstjóri; 3 Yfirvélstjóri; 3

 
 
 

 
 
 
 

 

Skipstjóra, útgerðarmanni og öðrum þeim sem 
verða þess áskynja að sjóslys hafi orðið ber að 

tilkynna það til RNS 
 

Skipstjórnarmönnum ber að: 
 

 Skrá atburðinn í dag- eða leiðarbók. 
 Kalla til lögreglu til að taka skýrslur af skipstjóra, vitnum og 

hinum slasaða ef um slys er að ræða og mannslát. 
 Tilkynna sjóslys og önnur atvik til RNS. 
 Gera ítarlega skýrslu um atvik s.s. slys á fólki, ef það gerist utan 

hafnar. 
 Sjá um að taka til varðveislu sönnunargögn. 
 Afhenda skýrslur og hluti til RNS við komu til hafnar. 
 Tilkynna slys á fólki til Tryggingastofnunar ríkisins. 



RANNSÖKUÐ SLYS Á SJÓMÖNNUM 1998 – 2007 

Rannsökuð slys 
 
Á myndinni hér að neðan kemur fram þau slys á sjómönnum sem hafa verið til 
umfjöllunar hjá RNS á árunum 1998 – 2007. 
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Banaslys 
 
Á myndinni hér að neðan kemur fram þau banaslys á sjómönnum sem hafa 
verið til umfjöllunar hjá RNS á árunum 1998 – 2007. 
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Fimm banaslys voru á íslenskum skipum á árinu 2007.  Tveir skipverjar fórust 
þegar línubáturinn Björg Hauks ÍS 127 (mál nr. 03107) hvolfdi.  Skipverja tók 
útbyrðis eftir að hafa flækst í veiðarfærum um borð í Ritu NS 13 (mál nr. 
05107).  Tveir skipverjar létust vegna súrefnisskorts í lest á íslenska 
nótaveiðiskipinu, Que Sera Sera HF 26 úti fyrir strönd Marokkó (mál nr. 
17007). 
 
 
 
 



TILKYNNINGAR UM SLYS Á SJÓMÖNNUM TIL TR 

 
Samkvæmt upplýsingum frá Tryggingastofnun ríkisins (TR) voru 423 tilkynnt 
slys á sjómönnum á árinu en voru 266 á árinu á undan.  Vegna breytinga sem 
varð á valkostum útgerða til að aukatryggja áhafnir sínar annarsstaðar en hjá 
TR skiluðu sér ekki allar tilkynningar til stofnunarinnar á árinu 2006 og koma 
því fyrir að einhverju leyti í tölum ársins 2007. 
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Taflan hér að neðan sýnir hlutfallslegan samanburð á skráðum málum hjá TR 
annarsvegar og RNS hinsvegar.  Eins og fram hefur komið þá er skráning 
áranna 2006 og 2007 gerð með fyrirvara. 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TR 388 378 381 361 348 413 379 311 363 266 423
RNS 55 63 56 64 63 103 85 89 88 83 49

Hlutfall 14% 17% 15% 18% 18% 25% 22% 29% 24% 31% 12%  
 
Eins og sjá má á þessum samanburðartöflum á tilkynntum slysum á 
sjómönnum til TR og RNS er ljóst að hlutaðeigandi aðilar eru ekki að virða 
tilkynningarskyldu sína til nefndarinnar samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/2000 
um rannsóknir sjóslysa. 



TILKYNNINGAR UM SLYS Á SJÓMÖNNUM TIL TR 2007 

Rannsóknarnefnd sjóslysa hefur safnað saman og flokkað tilkynningar á 
sjómönnum til Tryggingastofnunar ríkisins á árinu 2007.  Myndin hér að neðan 
sýnir grófa flokkun á tegundum tilkynntra slysa og eins fram kemur eru fallslys 
áberandi flest eða um 32%. 
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Myndin hér að neðan sýnir á hvaða tíma sólarhringsins slysin á sjómönnum 
urðu á árinu samkvæmt upplýsingum TR.   
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Aldur slasaðra sjómanna 2007 
 
Á myndinni hér að neðan sést aldursdreifing slasaðra sjómanna 2007 sem 
tilkynnt voru til TR.  Eins og fram kemur eru yngstir slasaðir 17 ára og elstur 67 
ára. 
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Starfsheiti slasaðra sjómanna 2007 
 
Á myndinni hér að neðan sést skipting slysa á sjómönnum á árinu 2007 eftir 
starfsheitum og tilkynnt voru til TR.  Eins og fram kemur eru slys á 
undirmönnum algengust eða um 74%. 
 

Undirmenn; 313

Skipstjórnarmenn; 
55

Vélstjórnarmenn; 
36

Matsveinar; 18

 
 



 

HÆTTUR Í KRINGUM LANDIÐ 

Eins og fram hefur komið tilkynntu þrjú fiskiskip um að hafa fengið tundurdufl í 
veiðarfærin á árinu 2007.   

Samkvæmt upplýsingum frá sprengjudeild LHG lögðu stríðandi aðilar í 
heimstyrjöldinni síðari um 105.000 stk. af þessum ófögnuði á miðunum í 
kringum landið og inn á fjörðum.  Fram kom einnig að einungis hefði um 5000 
stk. fundist og verið eytt.  Á kortunum hér að neðan má sjá þekkt 
tundurduflabelti út af Vestfjörðum, suðaustur af landinu og út af 
vesturströndinni.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sjómenn 

Ef þið verið varir við eitthvað 
torkennilegt í veiðafærum hafið þá 

strax samband við Vaktstöð 
Siglinga og fáið samband við 

Sprengjusveit  LHG. 



ÚTKÖLL HJÁ BJÖRGUNARSKIPUM 

Slysavarnafélagið Landsbjörg rekur 10 stór björgunarskip og 
tuga minni björgunarbáta víða um land sem eru ávallt til reiðu 
til aðstoðar sjófarendum í neyð.  Á árinu 2007 voru samtals 103 
útköll einungis vegna margvíslegrar aðstoðar við sjómenn og er 
það talsvert yfir meðaltali áranna á undan þ.e. 72 útköll. 

 

Á töflunni hér að neðan sést fjöldi útkalla og hvernig þau 
skiptist á milli staða 1999-2007 ásamt meðaltali til loka árs 
2006.  Eins og fram kemur eru aðeins 4 staðir undir meðaltali á árinu. 

 

Útköll báta 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Meðaltal

Reykjavík 7 0 5 14 16 14 15 14 14 11

Rif 3 6 13 12 10 9 11 10 15 9

Patreksfjörður Björgunarskip ekki komið 0 3 2 4 2

Ísafjörður 9 5 10 7 5 6 13 6 5 8

Skagaströnd Björgunarskip ekki komið 9 5 11 7

Siglufjörður 1 1 2 5 2 5 6 9 12 4

Raufarhöfn 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2

Vopnafjörður Björgunarskip ekki komið 5 4 5 7 5

Norðfjörður 1 5 1 2 2 2 2 5 6 3

Höfn Björgunarskip ekki komið 5 7 2 6

Vestmannaeyjar 3 3 5 6 2 6 0 1 4 3

Grindavík 11 24 15 16 21 21 11 8 13 16

Sandgerði 10 5 10 12 10 10 6 6 1 9

Hafnarfjörður Björgunarskip ekki komið 5 5 12 7 7

Samtals: 47 51 63 77 71 85 93 92 103 72  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Landhelgisgæsla 
Íslands -Vaktstöð 

siglinga  
VHF 16 

Neyðarlínan 
Sími: 112 

 

Björgunarskipið Björg að björgunarstörfum á Breiðafirði.   Ljósmynd©Alfons Finnsson, sept. 2007 
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

40

Rannsóknarnefnd sjóslysa

Skýrsla sjóslysanefndar fyrir árið 2007 – styrktarlínur
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 7423
Smíðaður: Hafnarfirði  1995,  
plast
Stærð: 5,9 brl. 5,3 bt.
Mesta lengd: 8,57 m 
Skráð lengd: 7,93 m
Breidd: 2,7 m Dýpt: 1,47 m
Vél: Yanmar  140 kW,  1999
Fjöldi skipverja: 1

Skipaskr.nr. 6129
Smíðaður: Skagaströnd 1979,  
plast
Stærð: 2,2 brl. 2,4 bt.
Mesta lengd: 6,22 m 
Skráð lengd: 6,12 m
Breidd: 2,03 m Dýpt: 0,93 m
Vél: Bukh  26 kW,  1979
Fjöldi skipverja: 1



Rannsóknarnefnd sjóslysa

42

Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 6900
Smíðaður: Hafnarfirði  1987,  
Plast
Stærð: 5,90 brl. 4,97 bt.
Mesta lengd: 7,98 m 
Skráð lengd: 7,88 m
Breidd: 2,58 m Dýpt: 1,83 m
Vél: Volvo Penta  159,6 kW,  
2005
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 2558
Smíðaður: Reykjavík 2002, plast
Stærð: 6,2 brl. 9,3 bt.
Mesta lengd: 10 m 
Skráð lengd: 9,98 m
Breidd: 3 m Dýpt: 1,12 m
Vél: Volvo Penta 196 kW, 2002
Fjöldi skipverja: 1



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1463
Smíðaður: Fáskrúðsfirði 1976, 
eik
Stærð: 16,8 brl. 21 bt.
Mesta lengd: 13,94 m 
Skráð lengd: 13,47 m
Breidd: 3,74 m Dýpt: 1,61 m
Vél: Cummins 147 kW, 1980
Fjöldi skipverja: 11

Skipaskr.nr. 7331
Smíðaður: Hafnarfirði 1991, 
plast
Stærð: 5 brl. 5,4 bt.
Mesta lengd: 8,99 m 
Skráð lengd: 8,55 m
Breidd: 2,39 m Dýpt: 0,89 m
Vél: Cummins 186 kW, 1997
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:



Rannsóknarnefnd sjóslysaRannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

FERILL BJARGAR HAUKS ÍS 13 MARS 2007:

Skipaskr.nr. 2349
Smíðaður: Hafnarfirði 1999, 
plast
Stærð: 10,2 brl. 11,3 bt.
Mesta lengd: 11,48 m 
Skráð lengd: 11,43 m
Breidd: 2,8 m Dýpt: 1,27 m
Vél: Yanmar 275 kW, 2001
Fjöldi skipverja:  2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

BJÖRGUNARFERLI
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NIÐURSTAÐA SÉRFRÆÐIAÐILA NAVIS 
(SKÝRSLAN ER BIRT Í HEILD SINNI Á BLS. 11)
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTÖK ÁBENDING:



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

HLEÐSLUMERKI FRÁ ÞILFARI MIÐSKIPS.

BURÐARGETA.
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

AFLI UM BORÐ MIÐAÐ VIÐ RÚMTAK.

FRÍBORÐ MIÐAÐ VIÐ ÁÆTLAÐA HLEÐSLU.

HALLAMÖRK MIÐAÐ VIÐ REIKNAÐ FRÍBORÐ.

ÞUNGAFLUTNINGAR TIL AÐ FRAMKVÆMA HALLAMÖRK FRÍBORÐS.

NIÐURSTAÐA



Rannsóknarnefnd sjóslysa

56

Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 6969
Smíðaður: Hafnarfirði 1987, 
plast
Stærð: 6,66 brl. 6,36 bt.
Mesta lengd: 8,96 m 
Skráð lengd: 8,90 m
Breidd: 2,59 m 
Dýpt: 1,54 m
Vél: Volvo Penta 119 kW, 
1998
Fjöldi skipverja: 1

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 2724
IMO 7922398
Smíðaður: Holland 1980,  stál
Stærð: 766 Brl. 766 bt
Mesta lengd: 51,45 m 
Skráð lengd: 47,63 m
Breidd: 9,50 m Dýpt: 6,8 m
Vél: M.A.K 1540 kW
Fjöldi skipverja: 12

RANNSÓKNARVINNA RNS: 



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

EFTIRFARANDI ATRIÐI HAFA EINNIG 
KOMIÐ FRAM:

NEFNDARÁLIT:

SAMBÆRILEG ATVIK:

TILLÖGUR RNS Í MÁLI NR. 06203:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

MÁL NR. 06203 AFGREIÐSLA SIGLINGA-
STOFNUNAR ÍSLANDS, DAGSETT 
18. DESEMBER 2003:



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NIÐURSTAÐA:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NÚVERANDI STAÐA ÞESSA VERKEFNIS 
HJÁ SIGLINGASTOFNUN ÍSLANDS

TILLÖGUR RNS:

AFGREIÐSLA SIGLINGASTOFNUNAR 
ÍSLANDS:



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 155
Smíðaður: Rendsburg 
Þýskalandi  1960,  Stál
Stærð: 836 brl. 1423,9 bt.
Mesta lengd: 68,89 m 
Skráð lengd: 62,96 m
Breidd: 10,4 m Dýpt: 7,94 m
Vél: Wärtsilä  4920 kW 1999
Fjöldi skipverja: 

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 7243
Smíðaður: Skagaströnd   1987,  
Plast
Stærð: 11 brl. 14,3 bt.
Mesta lengd: 11,95 m 
Skráð lengd: 11,95 m
Breidd: 3,23 m 
Dýpt: 1,05 m
Vél: Cummins  187 kW,  2003
Fjöldi skipverja:  2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 1240
Smíðaður: Akureyri  1972, 
Fura og eik
Stærð: 11,9 brl.  17,4 bt.
Mesta lengd: 13,21 m 
Skráð lengd: 12,87 m
Breidd: 3,38 m 
Dýpt: 1,46 m
Vél: Scania  132 kW,  1988
Fjöldi skipverja:  



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2346
Smíðaður: Hafnarfirði 1999, 
plast
Stærð: 7,5 brl. 8,1 bt.
Mesta lengd: 9,46 m 
Skráð lengd: 9,42 m
Breidd: 2,95 m 
Dýpt: 1,15 m
Vél: Yanmar 323 kW, 2007
Fjöldi skipverja:  2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2404
Smíðaður: Kína  2000,  stál
Stærð: 249,3 brl. 133 bt.
Mesta lengd: 38,89 m 
Skráð lengd: 36,32 m
Breidd: 9,4 m 
Dýpt: 3,5 m
Vél: Caterpillar  738 kW,  
2000
Fjöldi skipverja: 6



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2398
Smíðaður: Hafnarfirði 2000, plast
Stærð: 7,5 brl. 8,3 bt.
Mesta lengd: 9,53 m 
Skráð lengd: 9,51 m
Breidd: 2,96 m 
Dýpt: 1,11 m
Vél: Volvo Penta 196 kW, 2000
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1426
Smíðaður: Stál, Seyðisfirði  1975
Stærð: 115,3 brl. 190 bt.
Mesta lengd: 29,65 m 
Skráð lengd: 26,15 m
Breidd: 5,9 m 
Dýpt: 5,3 m
Vél: Caterpillar  526 kW,  1987
Fjöldi skipverja: 0



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

Fjöldi kafara: 3.  Stjórnandi á yfirborði: 1

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2151
Smíðaður: Hafnarfirði  1991,  
Plast
Stærð: 6,1 brl. 5,8 bt.
Mesta lengd: 8,8 m 
Skráð lengd: 7,79 m
Breidd: 3,08 m 
Dýpt: 1,54 m
Vél: Cummins  187 kW,  1997
Fjöldi skipverja: 2

NEFNDARÁLIT:



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2298
Smíðaður: Hafnarfirði 1997,  
plast
Stærð: 11,1 brl. 11,8 bt.
Mesta lengd: 10,54 m 
Skráð lengd: 10,5 m
Breidd: 3,46 m 
Dýpt: 1,4 m
Vél: Perkins  156 kW,  1997
Fjöldi skipverja: 
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2064
Smíðaður: Hvalvík Færeyjum,  
1990  Plast 
Stærð: 5,5 brl. 5,9 bt.
Mesta lengd: 8,75 m 
Skráð lengd: 8,73 m
Breidd: 2,51 m 
Dýpt: 1,24 m
Vél: Cummins  56 kW,  1990
Fjöldi skipverja: 0

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1294
Smíðaður: Hafnarfirði 1973.  Fura 
og eik
Stærð: 10,8 brl. 13,9 bt.
Mesta lengd: 11,7 m 
Skráð lengd: 11,57 m
Breidd: 3,36 m 
Dýpt: 1,27 m
Vél: Ford Mermaid  85 kW,  1989  
Fjöldi skipverja: 



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 7144
Smíðaður: Hafnarfirði  1989,   
plast
Stærð: 5,92 brl. 5,29 bt.
Mesta lengd: 8,27 m 
Skráð lengd: 7,95 m
Breidd: 2,70 m 
Dýpt: 1,47 m
Vél: Yanmar  54 kW,  1988
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

TILLAGA Í ÖRYGGISÁTT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1053
Smíðaður: Stykkishólmi 1967, eik
Stærð: 36,6 brl. 29 bt.
Mesta lengd: 18,33 m 
Skráð lengd: 16,57 m
Breidd: 4,61 m 
Dýpt: 2,29 m
Vél: Caterpillar 239 kW, 1983
Fjöldi skipverja:  

Skipaskr.nr. 0462
Smíðaður: Frederikssund Danmörku  
1955  eik
Stærð: 69,8 brl. 65,0 bt.
Mesta lengd: 23,51 m 
Skráð lengd: 21,9 m
Breidd: 8,83 m 
Dýpt: 2,8 m
Vél: Caterpillar 313 kW,  1970
Fjöldi skipverja:



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

TILLAGA Í ÖRYGGISÁTT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

NEFNDARÁLIT:

IMO nr. 8922242
Smíðaður: Hollandi 1991, stál
Stærð: 3.999 BT  
Mesta lengd: 109,85 m 
Breidd: 16,33 m 
Dýpt: 9,4 m
Vél: Deutz
Fjöldi skipverja: 

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1664
Smíðaður: Póllandi 1988, stál
Stærð: 113,7 brl. 237,2 bt.
Mesta lengd: 28,9 m 
Skráð lengd: 26,53 m
Breidd: 7 m 
Dýpt: 5,7 m
Vél: Caterpillar 559 kW, 1998
Fjöldi skipverja: 10



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1481
Smíðaður: Ancona Ítalíu  1971,  
Stál
Stærð: 290,4 brl. 515 bt.
Mesta lengd: 41,72 m 
Skráð lengd: 37,78 m
Breidd: 8 m 
Dýpt: 6 m
Vél: Deutz  618 kW,  1970
Fjöldi skipverja: 10

Skipaskr.nr. 1743
Smíðaður: Danmörk 1984, stál
Stærð: 134,1 brl. 225 bt.
Mesta lengd: 28,92 m 
Skráð lengd: 26,6 m
Breidd: 6,8 m 
Dýpt: 5,85 m
Vél: Caterpillar 526 kW, 1994
Fjöldi skipverja: 6



77

Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTAKAR ÁBENDINGAR:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 2186
Smíðaður: Hafnarfirði 1993, 
plast
Stærð: 5,6 brl. 5,8 bt.
Mesta lengd: 9,08 m 
Skráð lengd: 8,27 m
Breidd: 2,75 m 
Dýpt: 1,25 m
Vél: Cummins 187 kW, 1998
Fjöldi skipverja: 1



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 6787
Smíðaður: Flateyri  1982,  plast 
Stærð: 4,9 brl. 4,2 bt.
Mesta lengd: 7,95 m 
Skráð lengd: 7,86 m
Breidd: 2,18 m 
Dýpt: 1,54 m
Vél: Volvo Penta 133 kW, 
2003
Fjöldi skipverja: 3

Skipaskr.nr. 1499
Smíðaður: Akureyri 1977, Eik
Stærð: 28,8 brl. 27 bt.
Mesta lengd: 17,47 m 
Skráð lengd: 15,74 m
Breidd: 4,3 m 
Dýpt: 2,08 m
Vél: Volvo Penta 220 kW,  
1989
Fjöldi skipverja: 3



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 9837
Smíðaður: gerð
Stærð: 3,85 brl. 5,28 bt.
Mesta lengd: 7,92 m 
Skráð lengd: 7,90 m
Breidd: 2,73 m 
Dýpt: 0,96 m
Vél: utanborðs hjálparmótor 
Fjöldi skipverja: 5

Skipaskr.nr. Skráður í USA
Smíðaður: USA,  plast 
Mesta lengd: 8,85 m 
Skráð lengd:
Breidd: 3 m 
Dýpt: 
Vél: Ford Mercruser bensín 300
Fjöldi skipverja:  9
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 1796
Smíðaður: Akureyri  1987, Plast
Stærð: 4,7 brl. 4,8 bt.
Mesta lengd: 8,05 m 
Skráð lengd: 7,83 m
Breidd: 2,54 m 
Dýpt: 0,88 m
Vél: Volvo Penta  38 kW,   2006
Fjöldi skipverja:  1



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:
Skipaskr.nr. 7165
Smíðaður: Póllandi 1989,  Plast
Stærð: 7,7 brl. 7,0 bt.
Mesta lengd: 8,99 m 
Skráð lengd: 8,89 m
Breidd: 2,86 m 
Dýpt: 1,62 m
Vél: Lister  88 kW,   1994
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 7096
Smíðaður: Hafnarfirði 1988, plast
Stærð: 10,3 brl. 12,1 bt.
Mesta lengd: 11,01 m 
Skráð lengd: 10,98 m
Breidd: 3,23 m 
Dýpt: 1,55 m
Vél: Iveco 185 kW, 1996
Fjöldi skipverja: 1



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2673
Smíðaður: Hafnarfirði 2006, plast
Stærð: 11,96 brl. 14,91 bt.
Mesta lengd: 12,69 m 
Skráð lengd: 11,37 m
Breidd: 3,72 m Dýpt: 1,51 m
Vél: Cummins 302 kW, 2006
Fjöldi skipverja:  3
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1968
Smíðaður: Noregi  1987,  Stál
Stærð: 59,7 brl. 59,0 bt.
Mesta lengd: 19,47 m 
Skráð lengd: 18,4 m
Breidd: 5,57 m 
Dýpt: 3,34 m
Vél: Scania  280 kW,    1995
Fjöldi skipverja: 3

Skipaskr.nr. 6508
Smíðaður: Hafnarfirði 1982, plast
Stærð: 2,30 brl. 2,21 bt.
Mesta lengd: 6,25 m 
Skráð lengd: 6,17 m
Breidd: 1,88 m 
Dýpt: 1,05 m
Vél: Volvo Penta
Fjöldi skipverja: 4



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 7005
Smíðaður: Hafnarfirði 1983, plast
Stærð: 3,9 brl. 3 bt.
Mesta lengd: 7,42 m 
Skráð lengd: 6,72 m
Breidd: 2,16 m 
Dýpt: 1,42 m
Vél: SABB 22 kW, 1989
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2040
Smíðaður: Portúgal 1991, stál
Stærð: 161,6 brl. 262 bt.
Mesta lengd: 25,96 m 
Skráð lengd: 25,14 m
Breidd: 7,9 m 
Dýpt: 6,2 m
Vél: Deutz 735 kW, 1991
Fjöldi skipverja: 8

IMO.nr. 8800133
Fánaríki: Isle of Man
Smíðaður: Danmörku 1989, stál
Stærð: 2469 GT DWT 3223 mt
Mesta lengd: 87,05 m  
Breidd: 14,50 m  
Vél: ME MAK 8MU 453 C, 
2400kW árg 1989
Fjöldi skipverja: 10



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

BJÖRGUNARFERLIÐ:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

FERÐIN TIL AKUREYRAR



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1060
Smíðaður: Noregi 1967, stál
Stærð: 458 brl. 651 bt.
Mesta lengd: 55,38 m 
Skráð lengd: 49,9 m
Breidd: 8,18 m 
Dýpt: 6,47 m
Vél: Wichmann 1325 kW, 1977
Fjöldi skipverja: 13
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:



Rannsóknarnefnd sjóslysa

94

Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1742
Smíðaður: Stettin Póllandi,  1987   
stál
Stærð: 892,8 brl. 1411 bt.
Mesta lengd: 66,74 m 
Skráð lengd: 60,29 m
Breidd: 11 m 
Dýpt: 8 m
Vél: Wärtsilä  4140 kW,  2000
Fjöldi skipverja: 15

Skipaskr.nr. 2406
Smíðaður: Hafnarfirði  2000,  
plast
Stærð: 8,5 brl. 8,3 bt.
Mesta lengd: 9,56 m 
Skráð lengd: 9,5 m
Breidd: 2,96 m 
Dýpt: 1,2 m
Vél: Yanmar  275 kW,   2000
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1976
Smíðaður: Flekkefjord Noregi,  
1989
Stærð: 598,7 brl. 1166,5 bt.
Mesta lengd: 51,14 m 
Skráð lengd: 47,42 m
Breidd: 12 m 
Dýpt: 7,15 m
Vél: MaK  1840 kW,  1988
Fjöldi skipverja: 20
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 6901
Smíðaður: Hafnarfirði 1981, plast
Stærð: 3,10 brl. 2,59 bt.
Mesta lengd: 6,45 m 
Skráð lengd: 6,05 m
Breidd: 2,28 m 
Dýpt: 1,20 m
Vél: Mercruiser 61,60 kW, 2006
Fjöldi skipverja: 4

Skipaskr.nr. 1373
Smíðaður: Akureyri 1974, eik
Stærð: 29,0 brl.  27,0 bt. 
Mesta lengd: 17,47 m 
Skráð lengd: 15,74 m
Breidd: 4,3 m 
Dýpt: 2,08 m
Vél: Cummins  261 kW,  1987
Fjöldi skipverja: 4



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT: 

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 1911 
Smíðaður: Guernesey Englandi,  
1988,  Plast
Stærð: 10,3 brl. 14,7 bt.
Mesta lengd: 11,85 m 
Skráð lengd: 11,65 m
Breidd: 3,37 m 
Dýpt: 1,52 m
Vél: Ford Mermaid  188 kW,  
1995
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 2086
Smíðaður: Noregi 1990, plast
Stærð: 6 brl. 9,4 bt.
Mesta lengd: 10,6 m 
Skráð lengd: 9,54 m
Breidd: 3,35 m 
Dýpt: 2,09 m
Vél: Cummins 187 kW, 1998
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 0733
Smíðaður: Danmörku 1957, eik
Stærð: 71,2 brl. 70 bt.
Mesta lengd: 23,13 m 
Skráð lengd: 20,48 m
Breidd: 5,73 m 
Dýpt: 2,8 m
Vél: Caterpillar 313 kW, 1981
Fjöldi skipverja: 5



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 1862
Smíðaður: Hafnarfirði 1987, stál
Stærð: 11,3 brl. 21,1 bt.
Mesta lengd: 13,63 m 
Skráð lengd: 13,37 m
Breidd: 3,81 m 
Dýpt: 1,9 m
Vél: Mitsubishi 178 kW, 2004
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 1516
Smíðaður: Skagaströnd 1978, 
plast
Stærð: 11,1 brl. 16 bt.
Mesta lengd: 11,97 m 
Skráð lengd: 11,92 m
Breidd: 3,62 m 
Dýpt: 1,44 m
Vél: Ford Mermaid  90 kW, 1989
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 0399
Smíðaður: Svíþjóð 1954, eik
Stærð: 36,4 brl. 35 bt.
Mesta lengd: 19,4 m 
Skráð lengd: 16,3 m
Breidd: 4,78 m 
Dýpt: 2,24 m
Vél: GM 219 kW, 1971
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 2277
Smíðaður: Noregi 1980,  stál
Stærð: 480,0 brl. 859,0 bt 
Mesta lengd: 58,33 m 
Skráð lengd: 52,13m
Breidd: 9,0 m 
Dýpt: 7,47 m
Vél: Man  B&W 1920 kw, 1995
Áhöfn: 14



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2151
Smíðaður: Hafnarfirði  1991,  
Plast
Stærð: 6,1 brl. 5,8 bt.
Mesta lengd: 8,8 m 
Skráð lengd: 7,79 m
Breidd: 3,08 m 
Dýpt: 1,54 m
Vél: Cummins  187 kW,  1997
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTÖK ÁBENDING:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 2464
Smíðaður: Kína  2001,  Stál
Stærð: 94,7 brl. 115,9 bt.
Mesta lengd: 21,5 m 
Skráð lengd: 19,25 m
Breidd: 6,4 m 
Dýpt: 3,2 m
Vél: Cummins  448 kW,  2000
Fjöldi skipverja: 5

Skipaskr.nr. Óskráður
Smíðaður: Noregi   plast
Mesta lengd: 5,30 m
Vél: Chrysler utanborðsmótor,  
51 kW
Fjöldi skipverja: 1



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1587
Smíðaður: Hafnarfjörður  1981   
Stál
Stærð: 26,2 brl. 25,4 bt.
Mesta lengd: 14,9 m 
Skráð lengd: 14,64 m
Breidd: 3,83 m 
Dýpt: 1,84 m
Vél: Volvo Penta  175 kW   1998
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 2070
Smíðaður:Reykjavík 1990,  stál
Stærð: 14,0 brl. 20,3 bt.
Mesta lengd: 13,12 m 
Skráð lengd: 12,8 m
Breidd: 4,0 m 
Dýpt: 2,0 m
Vél: Caterpillar  175 kW,  1997
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2055
Smíðaður: Noregi 1990, plast
Stærð: 9,8 brl. 12,4 bt.
Mesta lengd: 10,67 m 
Skráð lengd: 10,65 m
Breidd: 3,54 m 
Dýpt: 1,61 m
Vél: Caterpillar 141 kW, 1990
Fjöldi skipverja: 3



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2651
Smíðaður: Akranesi 2005,  plast
Stærð: 11,38 brl. 14,79 bt.
Mesta lengd: 12,43 m 
Skráð lengd: 10,99 m
Breidd: 3,95 m 
Dýpt: 1,5 m
Vél: Yanmar  314 kW,  2005
Fjöldi skipverja: 4

Skipaskr.nr. 7595
Smíðaður: Akureyri  2007,  Plast
Stærð: 4,90 brl. 4,68 bt.
Mesta lengd: 7,64 m 
Skráð lengd: 7,58 m
Breidd: 2,63 m 
Dýpt: 1,31 m
Vél: Volvo Penta  67,2 kW,    
2007
Fjöldi skipverja:  1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1010
Smíðaður: Mold Noregi  1966,  
Stál
Stærð: 80,7 brl. 59,0 bt.
Mesta lengd: 21,21 m 
Skráð lengd: 19,5 m
Breidd: 5,5 m 
Dýpt: 2,7 m
Vél: Volvo Penta  241 kW,   1982
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 5871
Smíðaður: Stykkishólmi  1978,  
Fura og eik
Stærð: 2,9 brl. 4,1 bt.
Mesta lengd: 7,79 m 
Skráð lengd: 7,53 m
Breidd: 2,36 m 
Dýpt: 0,92 m
Vél: Sabb  19 kW,  1987
Fjöldi skipverja: 2



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 6365
Smíðaður: Hafnarfirði  1982,  
Plast
Stærð: 5,82 brl. 5,50 bt.
Mesta lengd: 8,50 m 
Skráð lengd: 8,46 m
Breidd: 2,48 m 
Dýpt: 1,48 m
Vél: Volvo Penta  119 kW,  1994
Fjöldi skipverja: 5

Skipaskr.nr. 1189
Smíðaður: Vestmannaeyjum  
1971,  eik
Stærð: 17,3 brl. 21,8 bt.
Mesta lengd: 13,69 m 
Skráð lengd: 13,32 m
Breidd: 3,97 m 
Dýpt: 1,66 m
Vél: Mitsubishi  169 kW,  1998
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 0084
Smíðaður: Kristiansand Noregi 
1961, stál
Stærð: 212 brl. 320,8  bt.
Mesta lengd: 39,61 m 
Skráð lengd: 36,19 m
Breidd: 6,8 m 
Dýpt: 5,9 m
Vél: Grenaa 662 kW, 1981
Fjöldi skipverja: 9



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ÁRÉTTING:

Skipaskr.nr. 6379
Smíðaður: Vogum,  1979,   Plast
Stærð: 2,7 brl. 2,8 bt.
Mesta lengd: 7,08 m 
Skráð lengd: 6,57 m
Breidd: 2,12 m 
Dýpt: 1,01 m
Vél: B.M.W.   140 kW,   2003
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. Óskráður
Tegund: Champion 565, plast
Mesta lengd: 5,6 m
Vél: Volvo Penta   141 kW, 2003
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 6991
Smíðaður: Hafnarfirði  1987,  
plast
Stærð: 9,3 brl. 9,6 bt.
Mesta lengd: 9,93 m 
Skráð lengd: 9,78 m
Breidd: 3,23 m 
Dýpt: 1,55 m
Vél: Cummins  6CATA8,3M3,   
187 kW,  2004
Fjöldi skipverja: 2



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:
Skipaskr.nr. 1424
Smíðaður: Akureyri  1975,  Stál
Stærð: 145,6 brl. 69,9 bt.
Mesta lengd: 31,42 m 
Skráð lengd: 28,22 m
Breidd: 6,7 m 
Dýpt: 5,6 m
Vél: MWM  563 kW,   1974
Fjöldi skipverja: 12

Skipaskr.nr. 7161
Smíðaður: Hafnarfirði 1989, 
plast
Stærð: 6 brl. 6,8 bt.
Mesta lengd: 9,42 m 
Skráð lengd: 8,26 m
Breidd: 32,4 m 
Dýpt: 1,18 m
Vél: Caterpillar 153 kW, 1999
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2055
Smíðaður: Noregi 1990, plast
Stærð: 9,8 brl. 12,4 bt.
Mesta lengd: 10,67 m 
Skráð lengd: 10,65 m
Breidd: 3,54 m 
Dýpt: 1,61 m
Vél: Caterpillar 141 kW, 1990
Fjöldi skipverja: 3



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1324
Smíðaður: Seyðisfirði 1973, stál
Stærð: 101,2 brl. 159,6 bt.
Mesta lengd: 26,72 m 
Skráð lengd: 23,42 m
Breidd: 5,9 m 
Dýpt: 5,35 m
Vél: Mitsubishi 363 kW, 1991
Fjöldi skipverja: 8

Skipaskr.nr. 2630
Smíðaður: Reykjavík  2004,   
Plast
Stærð: 11,0 brl. 12,5 bt.
Mesta lengd: 11,1 m 
Skráð lengd: 11,09 m
Breidd: 3,27 m 
Dýpt: 1,3 m
Vél: Cummins  302 kW,   2004
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 233
Smíðaður: Florö Noregi  1964,  
Stál  
Stærð: 252,2 brl. 366,5 bt.
Mesta lengd: 40,09 m 
Skráð lengd: 36,95 m
Breidd: 7,2 m 
Dýpt: 6,05 m
Vél: Deutz  1163 kW,  1982
Fjöldi skipverja: 8



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 124
Smíðaður: Molde Noregi, 1962.  
Stál
Stærð: 180,8 brl. 239,7 bt.
Mesta lengd: 33,12 m 
Skráð lengd: 29,52 m
Breidd: 6,7 m 
Dýpt: 5,55 m
Vél: Grenaa  552 kW,  1981
Fjöldi skipverja: 9

Skipaskr.nr. 2714
Smíðaður: Reykjavík  2006,  
plast
Stærð: 18,2 brl. 15,0 bt.
Mesta lengd: 13,02 m 
Skráð lengd: 10,28 m
Breidd: 4,57 m 
Dýpt: 1,9 m
Vél: Yanmar  323 kW,  2006
Fjöldi skipverja: 3
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2012
Smíðaður: Plast, Guernsey, 
Bretlandi,  1988
Stærð: brl. 11,4  bt. 11,3
Mesta lengd: 10,6 m 
Skráð lengd: 10.18 m
Breidd: 3,52 m 
Dýpt: 1,5 m
Vél: Perkins,  123kW,  1999
Fjöldi skipverja: 2
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2631
Smíðaður: Akranesi 2004, plast
Stærð: 11,4 brl. 14,6 bt.
Mesta lengd: 10,98 m 
Skráð lengd: 10,96 m
Breidd: 3,91 m 
Dýpt: 1,63 m
Vél: Yanmar 314 kW, 2004
Fjöldi skipverja: 2
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING: 

Skipaskr.nr. 1202
Smíðaður: Garðabæ  1972,  
Stál
Stærð: 150,8 brl. 255 bt.
Mesta lengd: 35,37 m 
Breidd: 6,7 m 
Dýpt: 5,55 m
Vél: Caterpilar  578 kW,  1998
Fjöldi skipverja: 12

Skipaskr.nr. 0975
Smíðaður:Þýskalandi 1965, stál
Stærð: 260,5 brl. 435,8 bt.
Mesta lengd: 41,43 m 
Skráð lengd: 37,9 m
Breidd: 7,22 m 
Dýpt: 6,1 m
Vél: Caterpillar 626 kW, 1983
Fjöldi skipverja: 14
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VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT: 

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1023
Smíðaður: Þýskalandi 1967, stál
Stærð: 234,3 brl. 335 bt.
Mesta lengd: 36 m 
Skráð lengd: 32,35 m
Breidd: 7,2 m 
Dýpt: 6,25
Vél: Grenaa 662 kW, 1981
Fjöldi skipverja: 14

Skipaskr.nr. 0237
Smíðaður: Sandefjord Noregi 
1964, stál
Stærð: 189,5 brl. 318,8 bt.
Mesta lengd: 39,28 m 
Skráð lengd: 37,54 m
Breidd: 7,0 m 
Dýpt: 6,1 m
Vél: Wärtsilä 736 kW, 1981
Fjöldi skipverja: 14
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VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1927
Smíðaður: Garðabær 1988, stál
Stærð: 21,7 brl. 44 bt.
Mesta lengd: 16,85 m
Skráð lengd: 14,94 m
Breidd: 3,8 m 
Dýpt: 2,75 m
Vél: Cummins 258 kW, 1988
Fjöldi skipverja: 3
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2468
Smíðaður: Kína  2001,  Stál
Stærð: 94,7 brl. 157,6 bt.
Mesta lengd: 21,48 m 
Skráð lengd: 19,23 m
Breidd: 6,4 m 
Dýpt: 3,2 m
Vél: Cummins  448 kW,   2001
Fjöldi skipverja: 5

Skipaskr.nr. 2158
Smíðaður: Noregi 1992, stál
Stærð: 411,7 brl. 688 bt.
Mesta lengd: 43,21 m 
Skráð lengd: 39 m
Breidd: 9 m 
Dýpt: 6,8 m
Vél: Caterpillar 735 kW, 1992
Fjöldi skipverja: 14
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NEFNDARÁLIT:

SÉRSTÖK ÁBENDING:
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 0226
Smíðaður: Þýskalandi 1958, stál
Stærð: 756 brl. 1031 bt.
Mesta lengd: 66,24 m 
Skráð lengd: 60,50 m
Breidd: 10 m 
Dýpt: 7,58 m
Vél: Wärtsilä 1979, 1943 kW
Fjöldi skipverja: 14

Skipaskr.nr. 2600
Smíðaður: Bergen, Noregi 
1987, stál
Stærð: 1132.0 brl.
Mesta lengd: 65.0 m
Breidd: 12.6 m
Vél: Wichmann 1986, 2998 kW 
Fjöldi skipverja: 11
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VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2329
Smíðaður: Noregi 1990, stál
Stærð: 700,9 brl. 1230 bt.
Mesta lengd: 56 m 
Skráð lengd: 50,23 m
Breidd: 11 m 
Dýpt: 7,7 m
Vél: Wichmann 2427 kW, 1990
Fjöldi skipverja: 13



Rannsóknarnefnd sjóslysa

126
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☛

☛

☛

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTÖK ÁBENDING: 

TILLÖGUR Í ÖRYGGISÁTT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2772
Smíðaður: Noregi 1987, stál
Stærð: 2181 bt. 
Mesta lengd: 65,65 m 
Skráð lengd: 60,24 m
Breidd: 12,6 m 
Dýpt: 10,66 m
Vél: Bergen Diesel 2950 kW, 
1986
Fjöldi skipverja: 14
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NEFNDARÁLIT:
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTÖK ÁBENDING:

Skipaskr.nr. 2184
Smíðaður: Flekkefjord Noregi 
1992, stál
Stærð: 1217.4 brl. 2157.0 bt.
Mesta lengd: 66.96 m 
Skráð lengd: 59.4 m
Breidd: 13.0 m 
Dýpt: 8.53 m
Vél: Wärtsilä 1992, 3000 kW
Fjöldi skipverja: 27

Skipaskr.nr. 2262
Smíðaður: Danmörk 1987, stál
Stærð: 428,3 brl.  728 bt. 
Mesta lengd: 43,26 m 
Skráð lengd: 38,36 m
Breidd: 10,4 m 
Dýpt: 7,03 m
Vél: Wärtsilä,  1.240 kW,   
1987.
Fjöldi skipverja: 12
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTAKAR ÁBENDINGAR:
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 1585
Smíðaður: Akranesi 1981, stál
Stærð: 431,2 brl. 712 bt.
Mesta lengd: 50,85 m 
Skráð lengd: 44,16 m
Breidd: 9 m 
Dýpt: 6,4 m
Vél: Stork Werkspoor 1590 kW, 
1986
Fjöldi skipverja: 15
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NEFNDARÁLIT:

SÉRSTÖK ÁBENDING:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2262
Smíðaður: Danmörk 1987, stál
Stærð: 428,3 brl.  728 bt. 
Mesta lengd: 43,26 m 
Skráð lengd: 38,36 m
Breidd: 10,4 m 
Dýpt: 7,03 m
Vél: Wärtsilä,  1.240 kW,   
1987.
Fjöldi skipverja: 12
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1039
Smíðaður: Bozenburg 
Þýskalandi  1967,  Stál
Stærð: 246,5 brl. 365,7 bt.
Mesta lengd: 37,82 m 
Skráð lengd: 34,72 m
Breidd: 7,2 m 
Dýpt: 6,05
Vél: Caterpillar 738 kW,  1999
Fjöldi skipverja: 8

Skipaskr.nr. 1645
Smíðaður: Akranes  1983,  Stál
Stærð: 237,7 brl. 478 bt.
Mesta lengd: 38,99 m 
Skráð lengd: 36,1 m
Breidd: 8,1 m 
Dýpt: 6,25 m
Vél: Bergen Diesel  729 kW,  
1982
Fjöldi skipverja: 14
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1328
Smíðaður: Pasajes Spáni,   
1973  Stál
Stærð: 1095,9 brl. 1464 bt.
Mesta lengd: 74,62 m 
Skráð lengd: 65,86 m
Breidd: 11,6 m 
Dýpt: 7,5 m
Vél: Wärtsilä  2460 kW   1995
Fjöldi skipverja: 27
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 2203
Smíðaður: Kristiansund N. Noregi  
1992
Stærð: 1199 brl.  1899 bt. 
Mesta lengd: 64.0 m 
Skráð lengd: 57.5 m
Breidd: 13.0 m 
Dýpt: 8.85 m
Vél: Wärtsilä 2460 kW, 1992/2
Fjöldi skipverja: 27

Skipaskr.nr. 1472
Smíðaður: Gdynia Póllandi,  
1977
Stærð: 488,0 brl. 744,7 bt.
Mesta lengd: 51,83 m 
Skráð lengd: 44,71 m
Breidd: 10,76 m 
Dýpt: 6,96 m
Vél: B&W Alpha 1620 kW, 1987
Fjöldi skipverja: 15
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VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1664
Smíðaður: Tczew Póllandi  1988,  
stál
Stærð: 113,7 brl. 237,2 bt.
Mesta lengd: 28,9 m 
Skráð lengd: 26,53 m
Breidd: 7 m 
Dýpt: 5,7 m
Vél: Caterpillar  559 kW,  1998
Fjöldi skipverja: 10
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ATVIKALÝSING:

 VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

IMO nr. 9086796
Smíðaður: Danmörku 1995, stál
Stærð: 14.664 BT  
Mesta lengd: 165,60 m  
Breidd: 28,60 m 
Dýpt: 8,95 m
Vél: MAN B&W 7S60MC 1995, 
14800kW
Fjöldi skipverja: 13

Skipaskr.nr. 9306017
Smíðaður: Hamborg 2005, stál
Stærð: 8830 GT 11143 DWT
Mesta lengd: 137,53 m  
Breidd: 21,55 m 
Dýpt: 8,50 m
Vél: MAN 7 L 48/60 B, 8400 
KW
Fjöldi skipverja: 11
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

IMO.nr. 8914568
Smíðaður: Fredrikshavn, 
Danmörku,  1992
Stærð: 7.676 BT  
Mesta lengd: 126,63 m  
Breidd: 20,53 m 
Dýpt: 10,70 m
Vél: MAK 8M 552C 5400 kW
Fjöldi skipverja: 11

IMO.nr. 8914556
Smíðaður: Frederikshavn, 
Danmörku 1991, stál
Stærð: 7.676 BT 8.609 DW
Mesta lengd: 127 m  
Breidd: 20,5 m 
Dýpt: 7,5 m
Vél: MaK 5.400 kW, 1991
Fjöldi skipverja: 11
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VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

NEFNDARÁLIT:

IMO nr: 8919233
Skráð: St. Johns
GRT: 1574 DWT: 1890
Fjöldi skipverja: 6
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 2305
Smíðaður: Danmörku  1978, stál
Stærð: 314,9 brl. 372 bt.
Mesta lengd: 44,85 m 
Skráð lengd: 41,28 m
Breidd: 8,7 m 
Dýpt: 3,4 m
Vél: Alpha  405 kW,  1978
Fjöldi skipverja: 3

Skipaskr.nr. 2219
Smíðaður: Hollandi  1972,   Stál
Stærð: 23,8 brl. 25,0 bt.
Mesta lengd: 15,92 m 
Skráð lengd: 13,75 m
Breidd: 4,25 m 
Dýpt: 2,2 m
Vél: Caterpillar  300,  1989
Fjöldi skipverja: 
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NEFNDARÁLIT:
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

IMO 9143805
Smíðaður: 1997
Stærð: 3850 BT  
Breidd:  
Dýpt: 
Fjöldi skipverja: 11

IMO: 9227390
Smíðaður: Þýskaland 2002, stál
Stærð: 35.966 bt.  
Mesta lengd: 164 m  
Breidd: 30 m  

Áhöfn: 78
Farþegar: 250
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:Skipaskr.nr. óskráður
Smíðaður: Finnlandi Terhi,   Plast

Mesta lengd: 3,10 m  

Breidd: 1,47 m  

Vél: Suzuky utanborðsmótor 2 kW
Fjöldi skipverja: 4

Skipaskr.nr. óskráður
Smíðaður: Grikklandi  2001, plast
Stærð: brl.  bt.
Mesta lengd: 5,7 m 
Skráð lengd: 
Breidd: 2,1 m 
Dýpt: 
Vél: Zusuky utanborðsmótor, 2002
Fjöldi skipverja: 
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2511
Smíðaður: Noregi   1980,  Plast
Stærð: 181,9 brl. 169 bt.
Mesta lengd: 25 m 
Skráð lengd: 23,6 m
Breidd: 8,37 m 
Dýpt: 2,44 m
Vél: 2 MTU  1760 kW,  1978 
og 1979
Fjöldi skipverja: 4
Fjöldi farþega: 72



Rannsóknarnefnd sjóslysa

144

Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 7489
Smíðaður: England,  HALMATIC 
1987, trefjaplast
Stærð: 25,85 brl. 29,65 bt.
Mesta lengd: 15,34 m 
Skráð lengd: 14,71 m
Breidd: 4,42 m 
Dýpt: 2,26 m
Vél: Caterpillar  175 kW,  
Fjöldi skipverja: 1

Skipaskr.nr. 1373
Smíðaður: Akureyri 1974, eik
Stærð: 29,0 brl.  27,0 bt. 
Mesta lengd: 17,47 m 
Skráð lengd: 15,74 m
Breidd: 4,3 m 
Dýpt: 2,08 m
Vél: Cummins  261 kW,  1987
Fjöldi skipverja: 4
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NEFNDARÁLIT: 

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1131
Smíðaður: Þýskaland 1970, stál
Stærð: 776,6 brl. 822 bt.
Mesta lengd: 55,88 m 
Skráð lengd: 50,26 m
Breidd: 10,6 m 
Dýpt: 7 m
Vél: MAN 1326kW, 2003
Fjöldi skipverja: 21

Skipaskr.nr. 2738
Smíðaður: Noregi 1978, trefja-
plast
Stærð: 28 brl. 28 bt.
Mesta lengd: 15,75 m 
Skráð lengd: 14 m
Breidd: 4,38 m 
Dýpt: 1,15 m
Vél: 2 x GM,  838 kW, 1978
Fjöldi skipverja: 2
Fjöldi farþega: 6
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. óskráður
Smíðaður: Zodiac, 2006 Plast og 
gúmmístrigi
Stærð:  brl.  bt.
Mesta lengd:  
Skráð lengd: 
Breidd:  
Dýpt: 
Vél: Yamaha utanborðsmótor,  
44 kW,  
Fjöldi skipverja: 3
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. óskráður
Smíðaður: Ál  
Stærð:  brl.  bt.
Mesta lengd:  
Skráð lengd: 
Breidd:  
Dýpt: 
Vél: Suzuki utanborðsmótor  4,5 
kW 
Fjöldi skipverja: 5

Skipaskr.nr. 2657
Smíðaður: Hafnarfirði 2005  plast
Stærð: 11,6 brl. 14,98 bt.
Mesta lengd: 13,04 m 
Skráð lengd: 11,35 m
Breidd: 3,75 m 
Dýpt: 1,42 m
Vél: Caterpillar 254 kW,  2005
Fjöldi skipverja: 3
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

TILLAGA Í ÖRYGGISÁTT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

Skýrsla sjóslysanefndar fyrir árið 2007 – styrktarlínur
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 7423
Smíðaður: Hafnarfirði  1995,  
plast
Stærð: 5,9 brl. 5,3 bt.
Mesta lengd: 8,57 m 
Skráð lengd: 7,93 m
Breidd: 2,7 m Dýpt: 1,47 m
Vél: Yanmar  140 kW,  1999
Fjöldi skipverja: 1

Skipaskr.nr. 6129
Smíðaður: Skagaströnd 1979,  
plast
Stærð: 2,2 brl. 2,4 bt.
Mesta lengd: 6,22 m 
Skráð lengd: 6,12 m
Breidd: 2,03 m Dýpt: 0,93 m
Vél: Bukh  26 kW,  1979
Fjöldi skipverja: 1
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NEFNDARÁLIT:



43

Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 6900
Smíðaður: Hafnarfirði  1987,  
Plast
Stærð: 5,90 brl. 4,97 bt.
Mesta lengd: 7,98 m 
Skráð lengd: 7,88 m
Breidd: 2,58 m Dýpt: 1,83 m
Vél: Volvo Penta  159,6 kW,  
2005
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 2558
Smíðaður: Reykjavík 2002, plast
Stærð: 6,2 brl. 9,3 bt.
Mesta lengd: 10 m 
Skráð lengd: 9,98 m
Breidd: 3 m Dýpt: 1,12 m
Vél: Volvo Penta 196 kW, 2002
Fjöldi skipverja: 1
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VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1463
Smíðaður: Fáskrúðsfirði 1976, 
eik
Stærð: 16,8 brl. 21 bt.
Mesta lengd: 13,94 m 
Skráð lengd: 13,47 m
Breidd: 3,74 m Dýpt: 1,61 m
Vél: Cummins 147 kW, 1980
Fjöldi skipverja: 11

Skipaskr.nr. 7331
Smíðaður: Hafnarfirði 1991, 
plast
Stærð: 5 brl. 5,4 bt.
Mesta lengd: 8,99 m 
Skráð lengd: 8,55 m
Breidd: 2,39 m Dýpt: 0,89 m
Vél: Cummins 186 kW, 1997
Fjöldi skipverja: 1
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VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:



Rannsóknarnefnd sjóslysaRannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

FERILL BJARGAR HAUKS ÍS 13 MARS 2007:

Skipaskr.nr. 2349
Smíðaður: Hafnarfirði 1999, 
plast
Stærð: 10,2 brl. 11,3 bt.
Mesta lengd: 11,48 m 
Skráð lengd: 11,43 m
Breidd: 2,8 m Dýpt: 1,27 m
Vél: Yanmar 275 kW, 2001
Fjöldi skipverja:  2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

BJÖRGUNARFERLI
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa



51

Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NIÐURSTAÐA SÉRFRÆÐIAÐILA NAVIS 
(SKÝRSLAN ER BIRT Í HEILD SINNI Á BLS. 11)
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTÖK ÁBENDING:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

HLEÐSLUMERKI FRÁ ÞILFARI MIÐSKIPS.

BURÐARGETA.
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

AFLI UM BORÐ MIÐAÐ VIÐ RÚMTAK.

FRÍBORÐ MIÐAÐ VIÐ ÁÆTLAÐA HLEÐSLU.

HALLAMÖRK MIÐAÐ VIÐ REIKNAÐ FRÍBORÐ.

ÞUNGAFLUTNINGAR TIL AÐ FRAMKVÆMA HALLAMÖRK FRÍBORÐS.

NIÐURSTAÐA
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 6969
Smíðaður: Hafnarfirði 1987, 
plast
Stærð: 6,66 brl. 6,36 bt.
Mesta lengd: 8,96 m 
Skráð lengd: 8,90 m
Breidd: 2,59 m 
Dýpt: 1,54 m
Vél: Volvo Penta 119 kW, 
1998
Fjöldi skipverja: 1

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 2724
IMO 7922398
Smíðaður: Holland 1980,  stál
Stærð: 766 Brl. 766 bt
Mesta lengd: 51,45 m 
Skráð lengd: 47,63 m
Breidd: 9,50 m Dýpt: 6,8 m
Vél: M.A.K 1540 kW
Fjöldi skipverja: 12

RANNSÓKNARVINNA RNS: 
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

EFTIRFARANDI ATRIÐI HAFA EINNIG 
KOMIÐ FRAM:

NEFNDARÁLIT:

SAMBÆRILEG ATVIK:

TILLÖGUR RNS Í MÁLI NR. 06203:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

MÁL NR. 06203 AFGREIÐSLA SIGLINGA-
STOFNUNAR ÍSLANDS, DAGSETT 
18. DESEMBER 2003:
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60

Rannsóknarnefnd sjóslysa

NIÐURSTAÐA:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NÚVERANDI STAÐA ÞESSA VERKEFNIS 
HJÁ SIGLINGASTOFNUN ÍSLANDS

TILLÖGUR RNS:

AFGREIÐSLA SIGLINGASTOFNUNAR 
ÍSLANDS:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 155
Smíðaður: Rendsburg 
Þýskalandi  1960,  Stál
Stærð: 836 brl. 1423,9 bt.
Mesta lengd: 68,89 m 
Skráð lengd: 62,96 m
Breidd: 10,4 m Dýpt: 7,94 m
Vél: Wärtsilä  4920 kW 1999
Fjöldi skipverja: 

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 7243
Smíðaður: Skagaströnd   1987,  
Plast
Stærð: 11 brl. 14,3 bt.
Mesta lengd: 11,95 m 
Skráð lengd: 11,95 m
Breidd: 3,23 m 
Dýpt: 1,05 m
Vél: Cummins  187 kW,  2003
Fjöldi skipverja:  2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 1240
Smíðaður: Akureyri  1972, 
Fura og eik
Stærð: 11,9 brl.  17,4 bt.
Mesta lengd: 13,21 m 
Skráð lengd: 12,87 m
Breidd: 3,38 m 
Dýpt: 1,46 m
Vél: Scania  132 kW,  1988
Fjöldi skipverja:  
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2346
Smíðaður: Hafnarfirði 1999, 
plast
Stærð: 7,5 brl. 8,1 bt.
Mesta lengd: 9,46 m 
Skráð lengd: 9,42 m
Breidd: 2,95 m 
Dýpt: 1,15 m
Vél: Yanmar 323 kW, 2007
Fjöldi skipverja:  2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2404
Smíðaður: Kína  2000,  stál
Stærð: 249,3 brl. 133 bt.
Mesta lengd: 38,89 m 
Skráð lengd: 36,32 m
Breidd: 9,4 m 
Dýpt: 3,5 m
Vél: Caterpillar  738 kW,  
2000
Fjöldi skipverja: 6
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2398
Smíðaður: Hafnarfirði 2000, plast
Stærð: 7,5 brl. 8,3 bt.
Mesta lengd: 9,53 m 
Skráð lengd: 9,51 m
Breidd: 2,96 m 
Dýpt: 1,11 m
Vél: Volvo Penta 196 kW, 2000
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1426
Smíðaður: Stál, Seyðisfirði  1975
Stærð: 115,3 brl. 190 bt.
Mesta lengd: 29,65 m 
Skráð lengd: 26,15 m
Breidd: 5,9 m 
Dýpt: 5,3 m
Vél: Caterpillar  526 kW,  1987
Fjöldi skipverja: 0
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

Fjöldi kafara: 3.  Stjórnandi á yfirborði: 1

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2151
Smíðaður: Hafnarfirði  1991,  
Plast
Stærð: 6,1 brl. 5,8 bt.
Mesta lengd: 8,8 m 
Skráð lengd: 7,79 m
Breidd: 3,08 m 
Dýpt: 1,54 m
Vél: Cummins  187 kW,  1997
Fjöldi skipverja: 2

NEFNDARÁLIT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2298
Smíðaður: Hafnarfirði 1997,  
plast
Stærð: 11,1 brl. 11,8 bt.
Mesta lengd: 10,54 m 
Skráð lengd: 10,5 m
Breidd: 3,46 m 
Dýpt: 1,4 m
Vél: Perkins  156 kW,  1997
Fjöldi skipverja: 
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2064
Smíðaður: Hvalvík Færeyjum,  
1990  Plast 
Stærð: 5,5 brl. 5,9 bt.
Mesta lengd: 8,75 m 
Skráð lengd: 8,73 m
Breidd: 2,51 m 
Dýpt: 1,24 m
Vél: Cummins  56 kW,  1990
Fjöldi skipverja: 0

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1294
Smíðaður: Hafnarfirði 1973.  Fura 
og eik
Stærð: 10,8 brl. 13,9 bt.
Mesta lengd: 11,7 m 
Skráð lengd: 11,57 m
Breidd: 3,36 m 
Dýpt: 1,27 m
Vél: Ford Mermaid  85 kW,  1989  
Fjöldi skipverja: 
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 7144
Smíðaður: Hafnarfirði  1989,   
plast
Stærð: 5,92 brl. 5,29 bt.
Mesta lengd: 8,27 m 
Skráð lengd: 7,95 m
Breidd: 2,70 m 
Dýpt: 1,47 m
Vél: Yanmar  54 kW,  1988
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

TILLAGA Í ÖRYGGISÁTT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1053
Smíðaður: Stykkishólmi 1967, eik
Stærð: 36,6 brl. 29 bt.
Mesta lengd: 18,33 m 
Skráð lengd: 16,57 m
Breidd: 4,61 m 
Dýpt: 2,29 m
Vél: Caterpillar 239 kW, 1983
Fjöldi skipverja:  

Skipaskr.nr. 0462
Smíðaður: Frederikssund Danmörku  
1955  eik
Stærð: 69,8 brl. 65,0 bt.
Mesta lengd: 23,51 m 
Skráð lengd: 21,9 m
Breidd: 8,83 m 
Dýpt: 2,8 m
Vél: Caterpillar 313 kW,  1970
Fjöldi skipverja:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

TILLAGA Í ÖRYGGISÁTT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

NEFNDARÁLIT:

IMO nr. 8922242
Smíðaður: Hollandi 1991, stál
Stærð: 3.999 BT  
Mesta lengd: 109,85 m 
Breidd: 16,33 m 
Dýpt: 9,4 m
Vél: Deutz
Fjöldi skipverja: 

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1664
Smíðaður: Póllandi 1988, stál
Stærð: 113,7 brl. 237,2 bt.
Mesta lengd: 28,9 m 
Skráð lengd: 26,53 m
Breidd: 7 m 
Dýpt: 5,7 m
Vél: Caterpillar 559 kW, 1998
Fjöldi skipverja: 10
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VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1481
Smíðaður: Ancona Ítalíu  1971,  
Stál
Stærð: 290,4 brl. 515 bt.
Mesta lengd: 41,72 m 
Skráð lengd: 37,78 m
Breidd: 8 m 
Dýpt: 6 m
Vél: Deutz  618 kW,  1970
Fjöldi skipverja: 10

Skipaskr.nr. 1743
Smíðaður: Danmörk 1984, stál
Stærð: 134,1 brl. 225 bt.
Mesta lengd: 28,92 m 
Skráð lengd: 26,6 m
Breidd: 6,8 m 
Dýpt: 5,85 m
Vél: Caterpillar 526 kW, 1994
Fjöldi skipverja: 6
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTAKAR ÁBENDINGAR:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 2186
Smíðaður: Hafnarfirði 1993, 
plast
Stærð: 5,6 brl. 5,8 bt.
Mesta lengd: 9,08 m 
Skráð lengd: 8,27 m
Breidd: 2,75 m 
Dýpt: 1,25 m
Vél: Cummins 187 kW, 1998
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 6787
Smíðaður: Flateyri  1982,  plast 
Stærð: 4,9 brl. 4,2 bt.
Mesta lengd: 7,95 m 
Skráð lengd: 7,86 m
Breidd: 2,18 m 
Dýpt: 1,54 m
Vél: Volvo Penta 133 kW, 
2003
Fjöldi skipverja: 3

Skipaskr.nr. 1499
Smíðaður: Akureyri 1977, Eik
Stærð: 28,8 brl. 27 bt.
Mesta lengd: 17,47 m 
Skráð lengd: 15,74 m
Breidd: 4,3 m 
Dýpt: 2,08 m
Vél: Volvo Penta 220 kW,  
1989
Fjöldi skipverja: 3
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 9837
Smíðaður: gerð
Stærð: 3,85 brl. 5,28 bt.
Mesta lengd: 7,92 m 
Skráð lengd: 7,90 m
Breidd: 2,73 m 
Dýpt: 0,96 m
Vél: utanborðs hjálparmótor 
Fjöldi skipverja: 5

Skipaskr.nr. Skráður í USA
Smíðaður: USA,  plast 
Mesta lengd: 8,85 m 
Skráð lengd:
Breidd: 3 m 
Dýpt: 
Vél: Ford Mercruser bensín 300
Fjöldi skipverja:  9
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 1796
Smíðaður: Akureyri  1987, Plast
Stærð: 4,7 brl. 4,8 bt.
Mesta lengd: 8,05 m 
Skráð lengd: 7,83 m
Breidd: 2,54 m 
Dýpt: 0,88 m
Vél: Volvo Penta  38 kW,   2006
Fjöldi skipverja:  1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:
Skipaskr.nr. 7165
Smíðaður: Póllandi 1989,  Plast
Stærð: 7,7 brl. 7,0 bt.
Mesta lengd: 8,99 m 
Skráð lengd: 8,89 m
Breidd: 2,86 m 
Dýpt: 1,62 m
Vél: Lister  88 kW,   1994
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 7096
Smíðaður: Hafnarfirði 1988, plast
Stærð: 10,3 brl. 12,1 bt.
Mesta lengd: 11,01 m 
Skráð lengd: 10,98 m
Breidd: 3,23 m 
Dýpt: 1,55 m
Vél: Iveco 185 kW, 1996
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2673
Smíðaður: Hafnarfirði 2006, plast
Stærð: 11,96 brl. 14,91 bt.
Mesta lengd: 12,69 m 
Skráð lengd: 11,37 m
Breidd: 3,72 m Dýpt: 1,51 m
Vél: Cummins 302 kW, 2006
Fjöldi skipverja:  3



85

Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1968
Smíðaður: Noregi  1987,  Stál
Stærð: 59,7 brl. 59,0 bt.
Mesta lengd: 19,47 m 
Skráð lengd: 18,4 m
Breidd: 5,57 m 
Dýpt: 3,34 m
Vél: Scania  280 kW,    1995
Fjöldi skipverja: 3

Skipaskr.nr. 6508
Smíðaður: Hafnarfirði 1982, plast
Stærð: 2,30 brl. 2,21 bt.
Mesta lengd: 6,25 m 
Skráð lengd: 6,17 m
Breidd: 1,88 m 
Dýpt: 1,05 m
Vél: Volvo Penta
Fjöldi skipverja: 4
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 7005
Smíðaður: Hafnarfirði 1983, plast
Stærð: 3,9 brl. 3 bt.
Mesta lengd: 7,42 m 
Skráð lengd: 6,72 m
Breidd: 2,16 m 
Dýpt: 1,42 m
Vél: SABB 22 kW, 1989
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2040
Smíðaður: Portúgal 1991, stál
Stærð: 161,6 brl. 262 bt.
Mesta lengd: 25,96 m 
Skráð lengd: 25,14 m
Breidd: 7,9 m 
Dýpt: 6,2 m
Vél: Deutz 735 kW, 1991
Fjöldi skipverja: 8

IMO.nr. 8800133
Fánaríki: Isle of Man
Smíðaður: Danmörku 1989, stál
Stærð: 2469 GT DWT 3223 mt
Mesta lengd: 87,05 m  
Breidd: 14,50 m  
Vél: ME MAK 8MU 453 C, 
2400kW árg 1989
Fjöldi skipverja: 10
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

BJÖRGUNARFERLIÐ:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

FERÐIN TIL AKUREYRAR



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1060
Smíðaður: Noregi 1967, stál
Stærð: 458 brl. 651 bt.
Mesta lengd: 55,38 m 
Skráð lengd: 49,9 m
Breidd: 8,18 m 
Dýpt: 6,47 m
Vél: Wichmann 1325 kW, 1977
Fjöldi skipverja: 13
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1742
Smíðaður: Stettin Póllandi,  1987   
stál
Stærð: 892,8 brl. 1411 bt.
Mesta lengd: 66,74 m 
Skráð lengd: 60,29 m
Breidd: 11 m 
Dýpt: 8 m
Vél: Wärtsilä  4140 kW,  2000
Fjöldi skipverja: 15

Skipaskr.nr. 2406
Smíðaður: Hafnarfirði  2000,  
plast
Stærð: 8,5 brl. 8,3 bt.
Mesta lengd: 9,56 m 
Skráð lengd: 9,5 m
Breidd: 2,96 m 
Dýpt: 1,2 m
Vél: Yanmar  275 kW,   2000
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1976
Smíðaður: Flekkefjord Noregi,  
1989
Stærð: 598,7 brl. 1166,5 bt.
Mesta lengd: 51,14 m 
Skráð lengd: 47,42 m
Breidd: 12 m 
Dýpt: 7,15 m
Vél: MaK  1840 kW,  1988
Fjöldi skipverja: 20
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 6901
Smíðaður: Hafnarfirði 1981, plast
Stærð: 3,10 brl. 2,59 bt.
Mesta lengd: 6,45 m 
Skráð lengd: 6,05 m
Breidd: 2,28 m 
Dýpt: 1,20 m
Vél: Mercruiser 61,60 kW, 2006
Fjöldi skipverja: 4

Skipaskr.nr. 1373
Smíðaður: Akureyri 1974, eik
Stærð: 29,0 brl.  27,0 bt. 
Mesta lengd: 17,47 m 
Skráð lengd: 15,74 m
Breidd: 4,3 m 
Dýpt: 2,08 m
Vél: Cummins  261 kW,  1987
Fjöldi skipverja: 4
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT: 

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 1911 
Smíðaður: Guernesey Englandi,  
1988,  Plast
Stærð: 10,3 brl. 14,7 bt.
Mesta lengd: 11,85 m 
Skráð lengd: 11,65 m
Breidd: 3,37 m 
Dýpt: 1,52 m
Vél: Ford Mermaid  188 kW,  
1995
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 2086
Smíðaður: Noregi 1990, plast
Stærð: 6 brl. 9,4 bt.
Mesta lengd: 10,6 m 
Skráð lengd: 9,54 m
Breidd: 3,35 m 
Dýpt: 2,09 m
Vél: Cummins 187 kW, 1998
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 0733
Smíðaður: Danmörku 1957, eik
Stærð: 71,2 brl. 70 bt.
Mesta lengd: 23,13 m 
Skráð lengd: 20,48 m
Breidd: 5,73 m 
Dýpt: 2,8 m
Vél: Caterpillar 313 kW, 1981
Fjöldi skipverja: 5
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 1862
Smíðaður: Hafnarfirði 1987, stál
Stærð: 11,3 brl. 21,1 bt.
Mesta lengd: 13,63 m 
Skráð lengd: 13,37 m
Breidd: 3,81 m 
Dýpt: 1,9 m
Vél: Mitsubishi 178 kW, 2004
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 1516
Smíðaður: Skagaströnd 1978, 
plast
Stærð: 11,1 brl. 16 bt.
Mesta lengd: 11,97 m 
Skráð lengd: 11,92 m
Breidd: 3,62 m 
Dýpt: 1,44 m
Vél: Ford Mermaid  90 kW, 1989
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 0399
Smíðaður: Svíþjóð 1954, eik
Stærð: 36,4 brl. 35 bt.
Mesta lengd: 19,4 m 
Skráð lengd: 16,3 m
Breidd: 4,78 m 
Dýpt: 2,24 m
Vél: GM 219 kW, 1971
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 2277
Smíðaður: Noregi 1980,  stál
Stærð: 480,0 brl. 859,0 bt 
Mesta lengd: 58,33 m 
Skráð lengd: 52,13m
Breidd: 9,0 m 
Dýpt: 7,47 m
Vél: Man  B&W 1920 kw, 1995
Áhöfn: 14



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2151
Smíðaður: Hafnarfirði  1991,  
Plast
Stærð: 6,1 brl. 5,8 bt.
Mesta lengd: 8,8 m 
Skráð lengd: 7,79 m
Breidd: 3,08 m 
Dýpt: 1,54 m
Vél: Cummins  187 kW,  1997
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTÖK ÁBENDING:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 2464
Smíðaður: Kína  2001,  Stál
Stærð: 94,7 brl. 115,9 bt.
Mesta lengd: 21,5 m 
Skráð lengd: 19,25 m
Breidd: 6,4 m 
Dýpt: 3,2 m
Vél: Cummins  448 kW,  2000
Fjöldi skipverja: 5

Skipaskr.nr. Óskráður
Smíðaður: Noregi   plast
Mesta lengd: 5,30 m
Vél: Chrysler utanborðsmótor,  
51 kW
Fjöldi skipverja: 1



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1587
Smíðaður: Hafnarfjörður  1981   
Stál
Stærð: 26,2 brl. 25,4 bt.
Mesta lengd: 14,9 m 
Skráð lengd: 14,64 m
Breidd: 3,83 m 
Dýpt: 1,84 m
Vél: Volvo Penta  175 kW   1998
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 2070
Smíðaður:Reykjavík 1990,  stál
Stærð: 14,0 brl. 20,3 bt.
Mesta lengd: 13,12 m 
Skráð lengd: 12,8 m
Breidd: 4,0 m 
Dýpt: 2,0 m
Vél: Caterpillar  175 kW,  1997
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2055
Smíðaður: Noregi 1990, plast
Stærð: 9,8 brl. 12,4 bt.
Mesta lengd: 10,67 m 
Skráð lengd: 10,65 m
Breidd: 3,54 m 
Dýpt: 1,61 m
Vél: Caterpillar 141 kW, 1990
Fjöldi skipverja: 3



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2651
Smíðaður: Akranesi 2005,  plast
Stærð: 11,38 brl. 14,79 bt.
Mesta lengd: 12,43 m 
Skráð lengd: 10,99 m
Breidd: 3,95 m 
Dýpt: 1,5 m
Vél: Yanmar  314 kW,  2005
Fjöldi skipverja: 4

Skipaskr.nr. 7595
Smíðaður: Akureyri  2007,  Plast
Stærð: 4,90 brl. 4,68 bt.
Mesta lengd: 7,64 m 
Skráð lengd: 7,58 m
Breidd: 2,63 m 
Dýpt: 1,31 m
Vél: Volvo Penta  67,2 kW,    
2007
Fjöldi skipverja:  1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1010
Smíðaður: Mold Noregi  1966,  
Stál
Stærð: 80,7 brl. 59,0 bt.
Mesta lengd: 21,21 m 
Skráð lengd: 19,5 m
Breidd: 5,5 m 
Dýpt: 2,7 m
Vél: Volvo Penta  241 kW,   1982
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 5871
Smíðaður: Stykkishólmi  1978,  
Fura og eik
Stærð: 2,9 brl. 4,1 bt.
Mesta lengd: 7,79 m 
Skráð lengd: 7,53 m
Breidd: 2,36 m 
Dýpt: 0,92 m
Vél: Sabb  19 kW,  1987
Fjöldi skipverja: 2



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 6365
Smíðaður: Hafnarfirði  1982,  
Plast
Stærð: 5,82 brl. 5,50 bt.
Mesta lengd: 8,50 m 
Skráð lengd: 8,46 m
Breidd: 2,48 m 
Dýpt: 1,48 m
Vél: Volvo Penta  119 kW,  1994
Fjöldi skipverja: 5

Skipaskr.nr. 1189
Smíðaður: Vestmannaeyjum  
1971,  eik
Stærð: 17,3 brl. 21,8 bt.
Mesta lengd: 13,69 m 
Skráð lengd: 13,32 m
Breidd: 3,97 m 
Dýpt: 1,66 m
Vél: Mitsubishi  169 kW,  1998
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 0084
Smíðaður: Kristiansand Noregi 
1961, stál
Stærð: 212 brl. 320,8  bt.
Mesta lengd: 39,61 m 
Skráð lengd: 36,19 m
Breidd: 6,8 m 
Dýpt: 5,9 m
Vél: Grenaa 662 kW, 1981
Fjöldi skipverja: 9



Rannsóknarnefnd sjóslysa

110

Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ÁRÉTTING:

Skipaskr.nr. 6379
Smíðaður: Vogum,  1979,   Plast
Stærð: 2,7 brl. 2,8 bt.
Mesta lengd: 7,08 m 
Skráð lengd: 6,57 m
Breidd: 2,12 m 
Dýpt: 1,01 m
Vél: B.M.W.   140 kW,   2003
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. Óskráður
Tegund: Champion 565, plast
Mesta lengd: 5,6 m
Vél: Volvo Penta   141 kW, 2003
Fjöldi skipverja: 2

Skipaskr.nr. 6991
Smíðaður: Hafnarfirði  1987,  
plast
Stærð: 9,3 brl. 9,6 bt.
Mesta lengd: 9,93 m 
Skráð lengd: 9,78 m
Breidd: 3,23 m 
Dýpt: 1,55 m
Vél: Cummins  6CATA8,3M3,   
187 kW,  2004
Fjöldi skipverja: 2



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:
Skipaskr.nr. 1424
Smíðaður: Akureyri  1975,  Stál
Stærð: 145,6 brl. 69,9 bt.
Mesta lengd: 31,42 m 
Skráð lengd: 28,22 m
Breidd: 6,7 m 
Dýpt: 5,6 m
Vél: MWM  563 kW,   1974
Fjöldi skipverja: 12

Skipaskr.nr. 7161
Smíðaður: Hafnarfirði 1989, 
plast
Stærð: 6 brl. 6,8 bt.
Mesta lengd: 9,42 m 
Skráð lengd: 8,26 m
Breidd: 32,4 m 
Dýpt: 1,18 m
Vél: Caterpillar 153 kW, 1999
Fjöldi skipverja: 1
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2055
Smíðaður: Noregi 1990, plast
Stærð: 9,8 brl. 12,4 bt.
Mesta lengd: 10,67 m 
Skráð lengd: 10,65 m
Breidd: 3,54 m 
Dýpt: 1,61 m
Vél: Caterpillar 141 kW, 1990
Fjöldi skipverja: 3
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1324
Smíðaður: Seyðisfirði 1973, stál
Stærð: 101,2 brl. 159,6 bt.
Mesta lengd: 26,72 m 
Skráð lengd: 23,42 m
Breidd: 5,9 m 
Dýpt: 5,35 m
Vél: Mitsubishi 363 kW, 1991
Fjöldi skipverja: 8

Skipaskr.nr. 2630
Smíðaður: Reykjavík  2004,   
Plast
Stærð: 11,0 brl. 12,5 bt.
Mesta lengd: 11,1 m 
Skráð lengd: 11,09 m
Breidd: 3,27 m 
Dýpt: 1,3 m
Vél: Cummins  302 kW,   2004
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 233
Smíðaður: Florö Noregi  1964,  
Stál  
Stærð: 252,2 brl. 366,5 bt.
Mesta lengd: 40,09 m 
Skráð lengd: 36,95 m
Breidd: 7,2 m 
Dýpt: 6,05 m
Vél: Deutz  1163 kW,  1982
Fjöldi skipverja: 8
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 124
Smíðaður: Molde Noregi, 1962.  
Stál
Stærð: 180,8 brl. 239,7 bt.
Mesta lengd: 33,12 m 
Skráð lengd: 29,52 m
Breidd: 6,7 m 
Dýpt: 5,55 m
Vél: Grenaa  552 kW,  1981
Fjöldi skipverja: 9

Skipaskr.nr. 2714
Smíðaður: Reykjavík  2006,  
plast
Stærð: 18,2 brl. 15,0 bt.
Mesta lengd: 13,02 m 
Skráð lengd: 10,28 m
Breidd: 4,57 m 
Dýpt: 1,9 m
Vél: Yanmar  323 kW,  2006
Fjöldi skipverja: 3
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2012
Smíðaður: Plast, Guernsey, 
Bretlandi,  1988
Stærð: brl. 11,4  bt. 11,3
Mesta lengd: 10,6 m 
Skráð lengd: 10.18 m
Breidd: 3,52 m 
Dýpt: 1,5 m
Vél: Perkins,  123kW,  1999
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2631
Smíðaður: Akranesi 2004, plast
Stærð: 11,4 brl. 14,6 bt.
Mesta lengd: 10,98 m 
Skráð lengd: 10,96 m
Breidd: 3,91 m 
Dýpt: 1,63 m
Vél: Yanmar 314 kW, 2004
Fjöldi skipverja: 2
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING: 

Skipaskr.nr. 1202
Smíðaður: Garðabæ  1972,  
Stál
Stærð: 150,8 brl. 255 bt.
Mesta lengd: 35,37 m 
Breidd: 6,7 m 
Dýpt: 5,55 m
Vél: Caterpilar  578 kW,  1998
Fjöldi skipverja: 12

Skipaskr.nr. 0975
Smíðaður:Þýskalandi 1965, stál
Stærð: 260,5 brl. 435,8 bt.
Mesta lengd: 41,43 m 
Skráð lengd: 37,9 m
Breidd: 7,22 m 
Dýpt: 6,1 m
Vél: Caterpillar 626 kW, 1983
Fjöldi skipverja: 14
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT: 

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1023
Smíðaður: Þýskalandi 1967, stál
Stærð: 234,3 brl. 335 bt.
Mesta lengd: 36 m 
Skráð lengd: 32,35 m
Breidd: 7,2 m 
Dýpt: 6,25
Vél: Grenaa 662 kW, 1981
Fjöldi skipverja: 14

Skipaskr.nr. 0237
Smíðaður: Sandefjord Noregi 
1964, stál
Stærð: 189,5 brl. 318,8 bt.
Mesta lengd: 39,28 m 
Skráð lengd: 37,54 m
Breidd: 7,0 m 
Dýpt: 6,1 m
Vél: Wärtsilä 736 kW, 1981
Fjöldi skipverja: 14
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1927
Smíðaður: Garðabær 1988, stál
Stærð: 21,7 brl. 44 bt.
Mesta lengd: 16,85 m
Skráð lengd: 14,94 m
Breidd: 3,8 m 
Dýpt: 2,75 m
Vél: Cummins 258 kW, 1988
Fjöldi skipverja: 3
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2468
Smíðaður: Kína  2001,  Stál
Stærð: 94,7 brl. 157,6 bt.
Mesta lengd: 21,48 m 
Skráð lengd: 19,23 m
Breidd: 6,4 m 
Dýpt: 3,2 m
Vél: Cummins  448 kW,   2001
Fjöldi skipverja: 5

Skipaskr.nr. 2158
Smíðaður: Noregi 1992, stál
Stærð: 411,7 brl. 688 bt.
Mesta lengd: 43,21 m 
Skráð lengd: 39 m
Breidd: 9 m 
Dýpt: 6,8 m
Vél: Caterpillar 735 kW, 1992
Fjöldi skipverja: 14
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTÖK ÁBENDING:



Rannsóknarnefnd sjóslysa
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 0226
Smíðaður: Þýskalandi 1958, stál
Stærð: 756 brl. 1031 bt.
Mesta lengd: 66,24 m 
Skráð lengd: 60,50 m
Breidd: 10 m 
Dýpt: 7,58 m
Vél: Wärtsilä 1979, 1943 kW
Fjöldi skipverja: 14

Skipaskr.nr. 2600
Smíðaður: Bergen, Noregi 
1987, stál
Stærð: 1132.0 brl.
Mesta lengd: 65.0 m
Breidd: 12.6 m
Vél: Wichmann 1986, 2998 kW 
Fjöldi skipverja: 11
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2329
Smíðaður: Noregi 1990, stál
Stærð: 700,9 brl. 1230 bt.
Mesta lengd: 56 m 
Skráð lengd: 50,23 m
Breidd: 11 m 
Dýpt: 7,7 m
Vél: Wichmann 2427 kW, 1990
Fjöldi skipverja: 13
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

☛

☛

☛

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTÖK ÁBENDING: 

TILLÖGUR Í ÖRYGGISÁTT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 2772
Smíðaður: Noregi 1987, stál
Stærð: 2181 bt. 
Mesta lengd: 65,65 m 
Skráð lengd: 60,24 m
Breidd: 12,6 m 
Dýpt: 10,66 m
Vél: Bergen Diesel 2950 kW, 
1986
Fjöldi skipverja: 14
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTÖK ÁBENDING:

Skipaskr.nr. 2184
Smíðaður: Flekkefjord Noregi 
1992, stál
Stærð: 1217.4 brl. 2157.0 bt.
Mesta lengd: 66.96 m 
Skráð lengd: 59.4 m
Breidd: 13.0 m 
Dýpt: 8.53 m
Vél: Wärtsilä 1992, 3000 kW
Fjöldi skipverja: 27

Skipaskr.nr. 2262
Smíðaður: Danmörk 1987, stál
Stærð: 428,3 brl.  728 bt. 
Mesta lengd: 43,26 m 
Skráð lengd: 38,36 m
Breidd: 10,4 m 
Dýpt: 7,03 m
Vél: Wärtsilä,  1.240 kW,   
1987.
Fjöldi skipverja: 12
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTAKAR ÁBENDINGAR:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 1585
Smíðaður: Akranesi 1981, stál
Stærð: 431,2 brl. 712 bt.
Mesta lengd: 50,85 m 
Skráð lengd: 44,16 m
Breidd: 9 m 
Dýpt: 6,4 m
Vél: Stork Werkspoor 1590 kW, 
1986
Fjöldi skipverja: 15
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

NEFNDARÁLIT:

SÉRSTÖK ÁBENDING:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2262
Smíðaður: Danmörk 1987, stál
Stærð: 428,3 brl.  728 bt. 
Mesta lengd: 43,26 m 
Skráð lengd: 38,36 m
Breidd: 10,4 m 
Dýpt: 7,03 m
Vél: Wärtsilä,  1.240 kW,   
1987.
Fjöldi skipverja: 12
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 1039
Smíðaður: Bozenburg 
Þýskalandi  1967,  Stál
Stærð: 246,5 brl. 365,7 bt.
Mesta lengd: 37,82 m 
Skráð lengd: 34,72 m
Breidd: 7,2 m 
Dýpt: 6,05
Vél: Caterpillar 738 kW,  1999
Fjöldi skipverja: 8

Skipaskr.nr. 1645
Smíðaður: Akranes  1983,  Stál
Stærð: 237,7 brl. 478 bt.
Mesta lengd: 38,99 m 
Skráð lengd: 36,1 m
Breidd: 8,1 m 
Dýpt: 6,25 m
Vél: Bergen Diesel  729 kW,  
1982
Fjöldi skipverja: 14
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1328
Smíðaður: Pasajes Spáni,   
1973  Stál
Stærð: 1095,9 brl. 1464 bt.
Mesta lengd: 74,62 m 
Skráð lengd: 65,86 m
Breidd: 11,6 m 
Dýpt: 7,5 m
Vél: Wärtsilä  2460 kW   1995
Fjöldi skipverja: 27
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 2203
Smíðaður: Kristiansund N. Noregi  
1992
Stærð: 1199 brl.  1899 bt. 
Mesta lengd: 64.0 m 
Skráð lengd: 57.5 m
Breidd: 13.0 m 
Dýpt: 8.85 m
Vél: Wärtsilä 2460 kW, 1992/2
Fjöldi skipverja: 27

Skipaskr.nr. 1472
Smíðaður: Gdynia Póllandi,  
1977
Stærð: 488,0 brl. 744,7 bt.
Mesta lengd: 51,83 m 
Skráð lengd: 44,71 m
Breidd: 10,76 m 
Dýpt: 6,96 m
Vél: B&W Alpha 1620 kW, 1987
Fjöldi skipverja: 15
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1664
Smíðaður: Tczew Póllandi  1988,  
stál
Stærð: 113,7 brl. 237,2 bt.
Mesta lengd: 28,9 m 
Skráð lengd: 26,53 m
Breidd: 7 m 
Dýpt: 5,7 m
Vél: Caterpillar  559 kW,  1998
Fjöldi skipverja: 10
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

 VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

IMO nr. 9086796
Smíðaður: Danmörku 1995, stál
Stærð: 14.664 BT  
Mesta lengd: 165,60 m  
Breidd: 28,60 m 
Dýpt: 8,95 m
Vél: MAN B&W 7S60MC 1995, 
14800kW
Fjöldi skipverja: 13

Skipaskr.nr. 9306017
Smíðaður: Hamborg 2005, stál
Stærð: 8830 GT 11143 DWT
Mesta lengd: 137,53 m  
Breidd: 21,55 m 
Dýpt: 8,50 m
Vél: MAN 7 L 48/60 B, 8400 
KW
Fjöldi skipverja: 11
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

IMO.nr. 8914568
Smíðaður: Fredrikshavn, 
Danmörku,  1992
Stærð: 7.676 BT  
Mesta lengd: 126,63 m  
Breidd: 20,53 m 
Dýpt: 10,70 m
Vél: MAK 8M 552C 5400 kW
Fjöldi skipverja: 11

IMO.nr. 8914556
Smíðaður: Frederikshavn, 
Danmörku 1991, stál
Stærð: 7.676 BT 8.609 DW
Mesta lengd: 127 m  
Breidd: 20,5 m 
Dýpt: 7,5 m
Vél: MaK 5.400 kW, 1991
Fjöldi skipverja: 11
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

NEFNDARÁLIT:

IMO nr: 8919233
Skráð: St. Johns
GRT: 1574 DWT: 1890
Fjöldi skipverja: 6
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

Skipaskr.nr. 2305
Smíðaður: Danmörku  1978, stál
Stærð: 314,9 brl. 372 bt.
Mesta lengd: 44,85 m 
Skráð lengd: 41,28 m
Breidd: 8,7 m 
Dýpt: 3,4 m
Vél: Alpha  405 kW,  1978
Fjöldi skipverja: 3

Skipaskr.nr. 2219
Smíðaður: Hollandi  1972,   Stál
Stærð: 23,8 brl. 25,0 bt.
Mesta lengd: 15,92 m 
Skráð lengd: 13,75 m
Breidd: 4,25 m 
Dýpt: 2,2 m
Vél: Caterpillar  300,  1989
Fjöldi skipverja: 
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NEFNDARÁLIT:
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

IMO 9143805
Smíðaður: 1997
Stærð: 3850 BT  
Breidd:  
Dýpt: 
Fjöldi skipverja: 11

IMO: 9227390
Smíðaður: Þýskaland 2002, stál
Stærð: 35.966 bt.  
Mesta lengd: 164 m  
Breidd: 30 m  

Áhöfn: 78
Farþegar: 250
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

VIÐ RANNÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:Skipaskr.nr. óskráður
Smíðaður: Finnlandi Terhi,   Plast

Mesta lengd: 3,10 m  

Breidd: 1,47 m  

Vél: Suzuky utanborðsmótor 2 kW
Fjöldi skipverja: 4

Skipaskr.nr. óskráður
Smíðaður: Grikklandi  2001, plast
Stærð: brl.  bt.
Mesta lengd: 5,7 m 
Skráð lengd: 
Breidd: 2,1 m 
Dýpt: 
Vél: Zusuky utanborðsmótor, 2002
Fjöldi skipverja: 
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ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 2511
Smíðaður: Noregi   1980,  Plast
Stærð: 181,9 brl. 169 bt.
Mesta lengd: 25 m 
Skráð lengd: 23,6 m
Breidd: 8,37 m 
Dýpt: 2,44 m
Vél: 2 MTU  1760 kW,  1978 
og 1979
Fjöldi skipverja: 4
Fjöldi farþega: 72
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. 7489
Smíðaður: England,  HALMATIC 
1987, trefjaplast
Stærð: 25,85 brl. 29,65 bt.
Mesta lengd: 15,34 m 
Skráð lengd: 14,71 m
Breidd: 4,42 m 
Dýpt: 2,26 m
Vél: Caterpillar  175 kW,  
Fjöldi skipverja: 1

Skipaskr.nr. 1373
Smíðaður: Akureyri 1974, eik
Stærð: 29,0 brl.  27,0 bt. 
Mesta lengd: 17,47 m 
Skráð lengd: 15,74 m
Breidd: 4,3 m 
Dýpt: 2,08 m
Vél: Cummins  261 kW,  1987
Fjöldi skipverja: 4
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NEFNDARÁLIT: 

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. 1131
Smíðaður: Þýskaland 1970, stál
Stærð: 776,6 brl. 822 bt.
Mesta lengd: 55,88 m 
Skráð lengd: 50,26 m
Breidd: 10,6 m 
Dýpt: 7 m
Vél: MAN 1326kW, 2003
Fjöldi skipverja: 21

Skipaskr.nr. 2738
Smíðaður: Noregi 1978, trefja-
plast
Stærð: 28 brl. 28 bt.
Mesta lengd: 15,75 m 
Skráð lengd: 14 m
Breidd: 4,38 m 
Dýpt: 1,15 m
Vél: 2 x GM,  838 kW, 1978
Fjöldi skipverja: 2
Fjöldi farþega: 6
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

Skipaskr.nr. óskráður
Smíðaður: Zodiac, 2006 Plast og 
gúmmístrigi
Stærð:  brl.  bt.
Mesta lengd:  
Skráð lengd: 
Breidd:  
Dýpt: 
Vél: Yamaha utanborðsmótor,  
44 kW,  
Fjöldi skipverja: 3
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NEFNDARÁLIT:

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

Skipaskr.nr. óskráður
Smíðaður: Ál  
Stærð:  brl.  bt.
Mesta lengd:  
Skráð lengd: 
Breidd:  
Dýpt: 
Vél: Suzuki utanborðsmótor  4,5 
kW 
Fjöldi skipverja: 5

Skipaskr.nr. 2657
Smíðaður: Hafnarfirði 2005  plast
Stærð: 11,6 brl. 14,98 bt.
Mesta lengd: 13,04 m 
Skráð lengd: 11,35 m
Breidd: 3,75 m 
Dýpt: 1,42 m
Vél: Caterpillar 254 kW,  2005
Fjöldi skipverja: 3
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Rannsóknarnefnd sjóslysa

ATVIKALÝSING:

VIÐ RANNSÓKN KOM FRAM:

NEFNDARÁLIT:

TILLAGA Í ÖRYGGISÁTT:



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stöðuyfirlit  um  
 

TILLÖGUR RNS Í ÖRYGGISÁTT 

 
2000 – 2007 
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Skýrsla sjóslysanefndar fyrir árið 2007 – styrktarlínur



TILLÖGUR Í ÖRYGGISÁTT  2000 - 2007 

Samkvæmt 14. gr. laga um rannsókn sjóslysa skal Rannsóknarnefnd sjóslysa gera tillögur um 
úrbætur í öryggismálum til sjós eftir því sem rannsókn á orsökum sjóslysa gefur tilefni til.  
Siglingastofnun Íslands ber að sjá til þess að tillögur til úrbóta sem berast frá nefndinni séu teknar 
til formlegrar afgreiðslu hverju sinni.  Siglingastofnun Íslands skal senda nefndinni niðurstöður 
slíkrar afgreiðslu. 
 
Nefndin skal í lok hvers starfsárs semja yfirlit um hvernig tillögum hennar hefur verið framfylgt og 
senda samgönguráðherra.  Yfirlitið skal birta í heildarskýrslu nefndarinnar. 
 
Tillögur RNS í öryggisátt  
 
Eins og fram kemur á töflunni hér að neðan hefur RNS gert samtals 151 tillögur 
í öryggisátt vegna 79 skráðra atvika til Siglingastofnunar íslands á árunum 
2000 – 2007.   Fjöldi tillagna hvers árs tengist einu málanúmeri en þær geta 
skipst í nokkra liði innan þeirra eins og fram kemur á myndinni hér að neðan. 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Samtals:

Fjöldi atvika 22 18 7 13 8 4 3 4 79

Fjöldi tillagna 42 37 27 17 15 5 4 4 151

Tillögur RNS í öryggisátt samkvæmt fjölda atvika og tillagna 2000 - 2007

 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 013 00 002 01 007 02 003 03 009 04 012 05 011 06 074 07

020 00 008 01 015 02 014 03 010 04 065 05 077 06 160 07

026 00 010 01 027 02 015 03 031 04 088 05 127 06 161 07

028 00 012 01 046 02 025 03 043 04 094 05 162 07

034 00 034 01 049 02 042 03 051 04

039 00 035 01 111 02 051 03 059 04

041 00 036 01 112 02 061 03 061 04

045 00 037 01 062 03 081 04

049 00  045 01 102 03

054 00  051 01 105 03

056 00 057 01 107 03

062 00 065 01 125 03

072 00 091 01 126 03

074 00 097 01

079 00 098 01

082 00 105 01

084 00 107 01

090 00 112 01

093 00

102 00

103 00

109 00

Tillögur í öryggisátt eftir málanúmerum

 
 

 

Hér á eftir er stöðuyfirlit á hreyfilistum stofnunarinnar ásamt öllum tillögum í 
öryggisátt sem RNS hefur gert frá árinu 2000. 
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AFGREIÐSLA 

 
SIGLINGASTOFNUNAR ÍSLANDS 

 
 

á tillögum rannsóknarnefndar sjóslysa 
í öryggisátt 
2001 - 2008 

 
 
 
 

Siglingastofnun Íslands 
Rannsókna- og þróunarsvið 

01.12.2008 
 
Inngangur 
 
Í samræmi við 14. gr. laga um rannsókn sjóslysa, nr. 68/2000 og 19. gr. reglugerðar um rannsókn 
sjóslysa, nr. 133/2001, er hlutverk Siglingastofnunar Íslands að afgreiða formlega tillögur 
rannsóknarnefndar sjóslysa í öryggisátt. 
 
Meðfylgjandi er yfirlit um afgreiðslu stofnunarinnar á tillögum rannsóknarnefndar sjóslysa í 
öryggisátt, frá 2001 þegar slíkt hlutverk stofnunarinnar var lögbundið. 
 
Í kjölfar margra tillagna rannsóknarnefndar sjóslysa í öryggisátt hefur Siglingastofnun Íslands 
hleypt af stokkunum sérstökum verkefnum. Verkefnunum eru skipt upp í  
 

A. Rannsóknaverkefni 
B. Stjórnsýsluverkefni 
C. Eftirlitsverkefni 
D. Verkefni samgönguáætlunar 

 
A. Rannsóknaverkefni 
Telji Siglingastofnun Íslands að tillögur rannsóknarnefndar sjóslysa í öryggisátt kalli á sérstaka 
rannsókn, metur stofnunin það svo að sérstakt rannsóknarverkefni sé nauðsynlegt til að brjóta 
nánar til mergar tillögur nefndarinnar. Þá er yfirleitt um að ræða endurtektar tillögur þar sem 
ástæða þykir til að fara í sértæka og nákvæma athugun á efni og innihaldi tillagnanna.  
 
B. Stjórnsýsluverkefni 
Tillögur rannsóknarnefndar sjóslysa í öryggisátt sem lúta að breytingum á lögum og reglum heyra 
undir stjórnsýsluverkefni Siglingastofnunar Íslands. Siglingastofnun setur hvorki reglur né gerir 
breytingar á reglum heldur er það ráðherra samgöngumála. Siglingastofnun setur því þær tillögur 
rannsóknarnefndarinnar sem innihalda breytingar á lögum eða reglum í þann farveg sem 
stjórnsýslan ákveður. Stofnunin undirbýr reglur eða breytingar á reglum í samræmi við tillögur 
rannsóknarnefndarinnar og leggur fyrir siglingaráð sem er ráðgjafandi fyrir ráðherra í málefnum 
siglinga- og vitamála. 
 
C. Eftirlitsverkefni 
Ef í tillögum rannsóknarnefndar sjóslysa í öryggisátt er að finna sérstaka áherslu á aukið eftirlit og 
skoðanir um borð í skipum metur Siglingastofnun metið það svo að setja skuli af stað sérstök 
átaksverkefni. Framfylgd þeirra hvílir á skoðunarmönnum stofnunarinnar, bæði við venjulegt og 
lögbundið skipaeftirlit sem og við skyndiskoðanir. Átaksverkefnin eru ekki tímasett en sífellt 
uppfærð.  
 
D. Verkefni samgönguáætlunar 
Margar tillögur rannsóknarnefndar sjóslysa í öryggisátt eru um fræðslu og leiðbeiningar fyrir 
sjófarendur. Aðallega um að ræða fræðsluefni fyrir sjómenn. Áætlun um öryggi sjófarenda er hluti 
af samgönguáætlun en Siglingastofnun er framkvæmdaraðili þeirrar áætlunar. Eitt af verkefnum 
hennar er útgáfa fræðsluefnis og leiðbeininga fyrir sjófarendur. Innan áætlunarinnar starfar 
verkefnisstjórn sem hefur eftirlit með þeim verkefnum sem áætlunin tekur fyrir, en um er að ræða 
mörg verkefni sem eru bein afleiðing af tillögum rannsóknarnefndar sjóslysa í öryggisátt. 
 
Við afgreiðslu Siglingastofnunar Íslands á tillögum rannsóknarnefndar sjóslysa í öryggisátt sendir 
stofnunin nefndinni greinargerð um tillögurnar sem fjalla bæði um laga- og reglugerðarþátt þeirra 
sem og eftirlitsþátt stofnunarinnar. Greinargerðinni fylgir síðan almenn niðurstaða sem er 
samantekt afgreiðslunnar.  
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Í þessari samantekt er að finna allar tillögur rannsóknarnefndar sjóslysa í öryggisátt frá því að 
nefndin, í samræmi við lög og reglur, hóf að senda þær frá sér árið 2001. Samantektin er byggð 
upp á eftirfarandi hátt: 
 

- Nr. máls er númer lokaskýrslu nefndarinnar. 
- Atvikalýsing er lýsing á atburði sem nefndin hefur rannsakað. 
- Tillaga í öryggisátt er tillaga nefndarinnar. 
- Afgreiðsla Siglingastofnunar er niðurstaða afgreiðslunnar til einföldunar vegna þess að 

afgreiðslan sjálf er oft á tíðum allviðamikil. Afgreiðsluna í heild má finna á vef 
Siglingastofnunar Íslands. 

- Verkefni er númer verkefnis og tengist það númeri lokaskýrslu nefndarinnar.  
- Framkvæmd er sá framkvæmdaraðili innan Siglingastofnunar sem fer með málið. 
- Staða máls er hvort um er að ræða átaktsverkefni sem sífellt eru í gangi, verkefni lokið 

eða verkefni í vinnslu. Hið síðastnefnda getur verið misjafnlega statt og þá sérstaklega 
þegar stofnunin þarf að bera mál undir marga aðila. Á það við í flestum tilfellum þegar um 
breytingar á lögum eða reglum er að ræða en Siglingastofnun getur í raun einungis komið 
þeim málum áfram til siglingaráðs og fylgt þeim eftir þar. 

 
Samantektin verður í framhaldinu uppfærð við hverja tillögu rannsóknarnefndar sjóslysa í 
öryggisátt. 
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Verkefni Siglingastofnunar - samantekt 
 
Átaksverkefni 

Nr. verkefnis Verkefnislýsing Framkvæmd: Staða máls: 
A-002/01-02 Merkingar á vinnusvæðum og stakkageymslu Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 
A-036/01-01 Lensi- og eftirlitsbúnaður í þurrrýmum Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 
A-057/01-01 Skoðun stiga um borð í skipum Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 
A-027/02-01 Óhindrað útsýni frá stjórnpalli Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 
A-046/02-01 Yfirbreiðsla á milli færa á netaveiðum Skipaeftirlitsvið *Átaksverkefni 
A-107/01-04 Prófun á akkerisbúnaði við skoðanir Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 
A-049/02-01 Skoðun á lekaviðvörunarkerfi Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 
A-042/03-01 Úttekt á frágangi færibanda um borð í skipum Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 
A-051/03-01 Fyrirkomulag öndunaropa eldfimra vökva Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 
A-015/03-01 Sérstök athugun á skutgeymum í bátum  Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 
A-081/04-01 Merktar akkerislegur við hafnir Rekstrarsvið Átaksverkefni 
A-088/05-01 Samsetning ólíkra málma á lögnum Skipaeftirlitsvið Átaksverkefni 
A-011/06-01 Frágangur á rafgeymum Skipaeftirlitssvið  

  
Samgönguáætlun 

Nr. verkefnis Verkefnislýsing Framkvæmd: Staða máls: 
S-002/01-01 Bæklingur um vinnuöryggi Samgönguáætlun *Lokið 
S-012/01-01 Fræðslumynd um hættuleg efni  Langtímaáætlun Lokið 
S-051/01-02 Bæklingur og stuttmynd um öryggismál smábáta  Samgönguáætlun Lokið 
S-065/01-02 Bæklingur um æfingar og gátlista Langtímaáætlun Lokið 
S-057/01-02 Bæklingur og stuttmynd um fallhættu um borð Langtímaáætlun Lokið 
S-105/01-01 Endurútgáfa stöðugleikabæklings Langtímaáætlun Lokið 
S-105/01-02 Fræðslumynd um stöðugleika skipa Langtímaáætlun Lokið 
S-015/02-01 Fræðslumynd um björgunarbúninga. Langtímaáætlun *Lokið 
S-062/03-01 Fræðsluefni um viðbrögð vegna súrefnisskorts Langtímaáætlun **Í vinnslu  
S-009/04-02 Þjálfun og notkun léttbáta Samgönguáætlun Í vinnslu 
S-061/04-01 Veggspjöld um meðferð lausra stiga Samgönguáætlun Í vinnslu 
S-127/06-01 Fræðsluefni um hættuleg efni Samgönguáætlun **Lokið (Nýtt) 
S-074/07-01 Fræðsluefni um hættumat í skipum Samgönguáætlun **Lokið (Nýtt) 

 
Lög og reglur 
Nr. verkefnis Verkefnislýsing Framkvæmd: Staða máls: 
L-051/01-01 Hleðsla báta Stjórnsýslusvið *Lokið 
L-015/02-02 Litur öryggislína  Stjórnsýslusvið *Lokið 
L-007/02-01 Reglur um vinnusvæði Stjórnsýslusvið *Lokið 
L-107/01-01 Umbúðir björgunarbúninga Stjórnsýslusvið Lokið 
L-107/01-02 Akkerisbúnaður skipa Stjórnsýslusvið Lokið 
L-061/03-01 Gasskynjarar Stjórnsýslusvið *Lokið 
L-112/02-01 Köfunarmál Stjórnsýslusvið *Lokið 
L-125/03-01 Tvískiptar hurðir  Stjórnsýslusvið *Lokið 
L-126/03-01 Öryggishjálmar  Stjórnsýslusvið *Lokið 
L-010/04-01 Tilkynningarskylda við um áhöfn brottför Stjórnsýslusvið *Lokið 
L-010/04-02 Björgunarbúninga í stað flotvinnu¬búninga  Stjórnsýslusvið *Lokið 
L-009/04-01 Námskeið um notkun léttbáta  Stjórnsýslusvið Lokið 
L-081/04-02 Tilkynningar um sjóslys Stjórnsýslusvið *Lokið 
L-065/05-01 Slökkvibúnaður í vistarverum  Stjórnsýslusvið *Lokið 
L-127/06-02 Reglur um lyf og áhöld vegna hættukegra efna  Stjórnsýslusvið **Lokið 
L-160/07-01 Stýrisbúnaður í smábátum Stjórnsýslusvið **Lokið 

 
Rannsóknir 
Nr. verkefnis Verkefnislýsing Framkvæmd: Staða máls: 

R-034/01-01 
Rannsóknir á hávaði um borð í skipum og áhrif hans á 
áhöfn Rannsóknasvið *Lokið 

R-051/01-03 Ofhleðsla smábáta, burðargeta, stöðugleiki og ölduáhrif Rannsóknasvið Í vinnslu 
R-065/01-01 Vatnsþétt niðurhólfun og loftræsting  Rannsóknasvið *Í vinnslu 

R-107/01-01 Loftflæði til aðalvéla, rafeindastýrðir gangráðar, olíusíur 
og staðsetning loftinntaka 

Rannsóknasvið Í vinnslu 

    
   *Breytingar frá 2006 
** Nýtt á hreifilista frá 2006 
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Heildarskrá Siglingastofnunar Íslands 
 
Hér á eftir eru allar tillögur RNS í öryggisátt frá árinu 2001 sem Siglingastofnun Íslands hefur 
afgreitt og hver staða þeirra er nú.  Einnig kemur fram hver er framkvæmdaraðili þeirra innan 
stofnunarinnar. 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
002/01 Skipverji slasast við vinnu við flökunarvél um borð í Hrafni Sveinbjarnarsyni GK-255 (sknr. 1972) þann 4. 

janúar 2001. 
 

Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin vill benda yfirmönnum á að brýna fyrir áhöfn sinni 
að ávallt sé allur vélbúnaður stöðvaður áður en átt er við 
að losa fisk úr þeim. Til frekari áréttinga ætti að hengja 
upp áminningar og viðvörunarspjöld til skipverja á 
vinnusvæði og í stakkageymslum. 

1) Gert er ráð fyrir því í breytingatillögum Siglingastofnunar á 
reglugerð nr. 26/2000 að reglur um vinnuöryggi í fiskiskipum 15 
metrar og lengri, nr. 414/1995, svo og reglugerð um lágmarkskröfur 
er varða öryggi, hollustuhætti og heilsu við vinnu um borð í 
fiskiskipum, nr. 785/1998, og einnig reglugerð um lágmarkskröfur er 
stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna um borð í skipum, nr. 
786/1998, verði felldar á brott og þess í stað felldar inn í VI. kafla 
nýju reglugerðardraganna en VI. kafli fjallar um búnað og ráðstafanir 
til verndar áhöfninni. 
2) Auk breytinga á reglugerð hér að lútandi hefur Siglingastofnun 
Íslands tekið málið upp við verkefnastjórn langtímaáætlunar í 
öryggismálum sjófarenda og lagt til að gerður verði sérstakur 
bæklingur um vinnuöryggi um borð í fiskvinnsluskipum og frysti-
togurum sem verði síðan dreift um borð í þau skip er málið varðar. 
3) Ennfremur mun stofnunin sérstaklega kanna hvort merkingar á 
vinnusvæðum og stakkageymslum um borð í fiskvinnsluskipum og 
frystitogurum séu í samræmi við reglur og fyrirmæli yfirmanna. 

Verkefni: S-002/01-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Gerður verði sérstakur bæklingur um vinnuöryggi um borð í fiskvinnsluskipum 
og frystitogurum. 

Samgönguáætlun Lokið 

Verkefni: A-002/01-02 Framkvæmd: Staða máls: 
Kanna hvort merkingar á vinnusvæðum og stakkageymslum um borð í 
fiskvinnsluskipum og séu í samræmi við reglur og fyrirmæli yfirmanna. 

Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
010/01 Skipverji slasast við netaveiðar um borð í Þorsteini GK-16 (sknr. 1159) þann 30. janúar 2001 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin álítur að varasamt sé að vera með slitinn búnað í 
skipum, sérstaklega þegar eiginleikar tækjanna leiða til 
ástands sem getur valdið vandræðum. 
Nefndin hvetur skipstjórnarmenn að festa upp á áberandi 
stað viðvörun um að spilið geti gefið eftir eða slakað óvænt 
við þessar aðstæður. Einnig hvetur nefndin skipstjórnarmenn 
til að setja ekki til þessara starfa óvana menn nema benda 
þeim sérstaklega á eiginleika þessara tegund spila. 

1) Siglingastofnun Íslands hefur í samstarfi við verkefnastjórn 
langtímaáætlunar í öryggismálum sjófarenda gefið út bæklinga sem 
meðal annars fjalla um: Öryggi við hífingar og Nýliðafræðsla í 
skipum. 
2) Í bæklingnum um “Öryggi við hífingar” er bent á margar hættur 
sem leynast við hífingar eins og t.d. þegar híft er með biluðum 
búnaði og að viðhald búnaðar sé ófullnægjandi. Gerð er einnig grein 
fyrir forvörnum, að álag eigi aldrei að vera meira en sem nemur 
öruggu vinnuálagi og að nauðsynlegt sé að hafa reglubundið eftirlit 
með öllum hífingarbúnaði og skipta strax út ótraustum hlutum. 
3) Í bæklingnum um “Nýliðafræðslu í skipum” er lögð rík áhersla á 
að ábyrgð skipstjóra og að fræðsla um borð fyrir nýliða þurfi að 
miðast við aðstæður um borð í hverju einstöku skipi. Til að tryggja 
að farið sé yfir öll nauðsynleg atriði við nýliðafræðsluna er bent á 
nauðsyn þess að styðjast við gátlista. 
3) Siglingastofnun Íslands hefur látið dreifa þessum bæklingum í öll 
íslensk skip. Ætlast er til að útgerðarmenn og skipstjórar sjái til 
þess að bæklingar þessir séu aðgengilegir áhöfn skipsins og að allir 
áhafnarmeðlimir kynni sér innihald þeirra. Stofnunin mun kanna 
það sérstaklega við skipaskoðanir hvort þessir bæklingar séu um 
borð og hvort þeir séu aðgengilegir áhafnarmeðlimum. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
012/01 Skipverji slasast við að fá klórblöndu í augað um borð í bv. Örfirisey RE-4 (sknr. 2170) þann 7. febrúar 2001. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin telur að þörf sé á aukinni fræðslu fyrir sjómenn á 
umgengni við hættuleg efni. 

1) Siglingastofnun vill hér benda á ábyrgð skipstjóra sem hefur 
æðsta vald um borð í skipi en honum beri að sjá til þess að 
skipverjar umgangist ekki hættuleg efni án tilheyrandi ráðstafanna. 
2) Í Slysavarnaskóla sjómanna læra sjómenn á þeim ýmsu 
námskeiðum, sem skólinn býður upp á, meðal annars að 
umgangast hættuleg efni. 
3) Í ljósi þessa máls lagði Siglingastofnun til við verkefnastjórn 
langtímaáætlunar um öryggismál sjófarenda að framleidd yrði 
stuttmynd um meðferð og frágang hættulegra efna þar sem 
áhöfnum skipa verði kennt að umgangast hættuleg efni og hættuleg 
tæki um borð í skipum. Verkefnastjórnin hefur orðið við þessari 
beiðni og er stuttmynd um ofangreint efni í lokavinnslu. 

Verkefni: S-012/01-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Framleidd verði stuttmynd um hættuleg efni um borð í skipum. Langtímaáætlun Lokið 
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Nr. máls: Atvikalýsing: 
034/01 Skipverji slasast þegar hann fór með handlegg í blökk um borð í Tunu GR-18-69 (ex. Guðmundur VE-029, 

sknr. 1272) þann 8. mars 2001. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin leggur til að Siglingastofnun Íslands hafi forgöngu 
um að hávaðamörk á skipum verði í samræmi við það sem 
reglur kveða á um. 

1) Siglingastofnun telur að hávaði um borð í skipum og áhrif hans á 
áhafnarmeðlimi sé mjög mikilvægt viðfangsefni og telur að 
tímabært sé að leggja út í aukna rannsóknarvinnu á þessu sviði. 
Siglingastofnun mun hafa forgöngu um að rannsökuð verði 
hávaðamörk um borð í skipum, þ.e. örsök hávaða, áhrif hans á 
hvíld og svefn skipverja, afkastagetu og slys um borð í skipum. 
Rannsókn þessi mun fara fram í samvinnu við verkefnastjórn 
langtímaáætlunar um öryggi sjófarenda. 
2) Siglingastofnun mun leggja aukna áherslu á að reglum um 
hávaðamörk sé ávallt framfylgt og þá með sérstöku átaki er varðar 
eftirlit og hávaðamælingar. 

Verkefni: R-034/01-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Rannsóknir á hávaði um borð í skipum og áhrif hans á áhafnarmeðlimi, örsök 
hávaða, áhrif hans á hvíld og svefn skipverja, afkastagetu og slys um borð í 
skipum. Í samvinnu við langtímaáætlun um öryggismál sjófarenda. 

Rannsókna- og 
þróunarsvið 

Lokið 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
035/01 Magnús HF-024 (sknr. 7486) og Leifur RE-220 (sknr. 2010) lenda í árekstri á miðunum þann 18. apríl 2001. 
Tillaga í öryggisátt Afgreiðsla Siglingastofnunar 
Nefndin telur í ljósi þessa atviks, svo og annarra svipaðra, að 
skipstjórnarmenn skuli ekki sinna öðrum störfum en að 
stjórna skipi á meðan á siglingu stendur ef þeir eru einir um 
borð. Sé slík þörf til staðar þarf að lögfesta að ávallt séu 
tveir menn um borð þannig að annar geti annast siglingu 
skipsins af öryggi. Sú hætta sem stafar af stjórnlausum 
bátum, þ.e. þar sem ekki er fullnægjandi varðstaða á 
siglingu, á hraða allt að 30 sml. er ósættanleg fyrir aðra sem 
á sjó eru. 

1) Siglingastofnun tekur undir þessa ábendingu enda er það 
óásættanlegt að smábátar séu á fullri siglingu og það á hraða allt að 
30 sjómílur án þess að nokkur stjórni bátnum. 
2) Með tilliti til ofangreinds og þeirrar ábyrgðar sem skipstjóri skips 
ber telur Siglingastofnun ekki nauðsynlegt að fjölga í áhöfn ef hraði 
skips fer í 30 sjómílur enda er skipstjóra skylt samkvæmt 
siglingalögum að stjórna skipi sé það á ferð og skiptir þá ekki máli 
hve hraði skips er mikill. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
036/01 Anton GK-068 (sknr. 1764), leki út af Krísuvíkurbjargi þann 21. apríl 2001. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
1) Nefndin bendir skipstjórnarmönnum á að hafa það fyrir 
góða reglu að athuga reglulega allar hurðir og/eða op sem 
geta að einhverju leyti orðið fyrir ágangi sjávar og þar með 
ógnað öryggi skips. Þetta á ekki síst við um rými lítið er 
gengið um. 
2) Nefndin bendir á mikilvægi þess að í þurrrýmum sé bæði 
lensi- og eftirlitsbúnaður. 

1) Gert er ráð fyrir að tillögum rannsóknarnefndar sjóslysa í 
öryggisátt sé fullnægt með gildistöku þeirra reglugerðarbreytinga 
sem Siglingastofnun hefur lagt til að gerðar verði á reglugerð um 
öryggi fiskiskipa sem eru 24 metrar að lengd og lengri nr. 26/2000. 
2) Siglingastofnun leggur mikla áherslu á að í þurrrýmum sé bæði 
lensi og eftirlitsbúnaður og mun fylgja strangt eftir að reglum hér 
um sé framfylgt á ábyrgan hátt. 

Verkefni: A-036/01-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Fylgja eftir að í þurrrýmum sé bæði lensi- og eftirlitsbúnaður þar sem við 
á.. 

Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
037/01 Kló RE-033 (sknr. 7363) strandar á uppfyllingu við Grundarfjarðarhöfn þann 24. apríl 2001 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin leggur til að Siglingastofnun Íslands taki upp að nýju 
að tilkynna framkvæmdir í höfnum og á siglingaleiðum í 
útvarpi þar sem stór hluti minni báta er ekki búinn NAVTEX-
búnaði. 
Nefndin beinir þeim tilmælum til skipstjórnarmanna að hafa 
ávallt samband við hafnarverði þegar komið er til hafnar. 

1) Siglingastofnun Íslands vill benda á að í því tilfelli sem hér um 
ræðir hafði ljósbauja verið sett upp við uppfyllingu til leiðbeiningar 
fyrir sjófarendur sem áttu leið inn í höfnina. Slík ljósbauja er þekkt 
merki um varúð og aðgæslu við siglingar og að mati stofnunarinnar 
áhrifameiri en tilkynning í útvarpi. Því telur stofnunin ekki 
nauðsynlegt að tilkynna um framkvæmdir í höfnum ef ljósbaujan 
uppfyllir allar leiðbeiningar inn í höfnina. Ljósbaujan er samkvæmt 
alþjóðlegu merkjakerfi og gefur til kynna hvoru megin við merkið á 
að sigla. 
2) Þegar um er að ræða hættuástand hluta sem eru á reki, 
leiðarmerki sem ekki virka eða hættuástand sem skyndilega er 
komið upp þá tilkynnir stofnunin það strax í útvarpi og/eða 
strandstöðvum Landssímans og varar sjófarendur við. 
3) Siglingastofnun tekur undir þau sjónarmið að skipstjórnarmenn 
hafi ávallt samband við hafnarverði þegar þeir koma til hafnar. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
045/01 Skipverji slasast um borð í Breiðafjarðarferjunni Baldri (sknr. 2044) þegar hann fær fosfórsýru (ryðhreinsi) í 

andlitið þann 19. maí 2001. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin beinir því til útgerðaraðila og áhafna að setja reglur 
um meðferð hættulegra efna um borð í skipum sínum. Þá á 
það að vera ófrávíkjanleg regla að skipverjar klæðist 
viðeigandi hlífðarfatnaði og hlífðargleraugum þegar unnið er 
með hættuleg efni. 

1) Eins og fram kemur í afgreiðslu Siglingastofnunar Íslands á 
skýrslu rannsóknarnefndar sjóslysa nr. 012/01, en skýrslan fjallar 
um er skipverji um borð í Örfirisey slasast við að fá klórblöndu í 
auga, er rétt að benda einnig hér á að í Slysavarnaskóla sjómanna 
læra menn á ýmsum námskeiðum að umgangast hættuleg efni og 
verkefnastjórn um langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda hefur 
gefið út bækling um ofangreint. 
2) Að öðru leyti vill Siglingastofnun Íslands vísa í afgreiðslu 
stofnunarinnar hér að framan á skýrslu rannsóknarnefndar sjóslysa 
nr. 012/01. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
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Nr. máls: Atvikalýsing: 
051/01 Fjarki ÍS-444 (sknr. 6797) sekkur í róðri út af Kópnum þann 8. júní 2001. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin leggur til að breytingar verði gerðar á reglum um 
smábáta þannig að Siglingastofnun Íslands verði gert skylt 
að gefa út skriflegar upplýsingar um leyfilega hleðslu hvers 
einstaks opins báts sem fellur undir ákvæði reglna um smíði 
og búnað skipa undir 15 metrum að lengd. Slíkum 
upplýsingum verði komið fyrir á áberandi stað í viðkomandi 
bát. 

1) Siglingastofnun Íslands leggur til að sett verði plata á áberandi 
stað á hvora hlið stýrishúss smábáta þar sem leyfileg hleðsla 
bátsins verði greinilega og læsilega inngrafin í plötuna. Ákvæði um 
slíkt verði komið fyrir reglum um smíði og búnað vinnubáta með 
mestu lengd allt að 15 metrum nr. 592/1994 með síðari 
breytingum. Í kafla V-2 um skilgreiningar og tákn myndi bætast við 
4. gr. um þyngdir svohljóðandi nýr málsliður: 
"4.5. Á áberandi stað sitthvoru megin á stýrishúsi fiskibátsins 
skal vera plata þar sem leyfileg hámarkshleðsla er tilgreind og 
inngrafin í plötuna. Siglingastofnun skal gefa út sérstakt 
hleðsluskírteini fyrir fiskibátinn þar sem einnig kemur fram leyfilega 
hámarkshleðsla og skal afrit af skírteininu varðveitt um borð í 
bátnum." 
2) Siglingastofnun Íslands hefur tekið málið upp við verkefnastjórn 
langtímaáætlunar í öryggismálum sjófarenda um gerð sérstaks 
bæklings og stuttmyndar um öryggismál smábáta þar sem hætta af 
ofhleðslu og of litlu fríborði smábáta verði sérstaklega tekin fyrir. 
Verkefnastjórnin leggur mikla áherslu á að bæði upplýsingar og 
áróður til smábátasjómanna um ofhleðslu verði markviss og 
áberandi. 
3) Siglingastofnun mun setja af stað rannsóknarverkefni sem fjalla 
mun um hleðslu og ofhleðslu smábáta þar sem sérstaklega verður 
tekið tillit til hleðslu út frá mælanlegri burðargetu, stöðugleika og 
ölduáhrifa sem takmörkun á leyfilega hámarkshleðslu. 

Verkefni: L-051/01-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Breyting á kafla V-2 í reglum um smíði og búnað vinnubáta með mestu lengd allt 
að 15 metrum nr. 592/1994 með síðari breytingum. Ákvæði um að sett verði 
plata á áberandi stað á hvora hlið stýrishúss smábáta þar sem leyfileg hleðsla 
bátsins verði greinilega og læsilega inngrafin í plötuna. 

Stjórnsýslusvið Lokið 

Verkefni: S-051/01-02 Framkvæmd: Staða máls: 
Gerður verði bæklingur og stuttmynd um öryggismál smábáta þar sem hætta 
af ofhleðslu og of litlu fríborði smábáta verði sérstaklega tekin fyrir. 

Samgönguáætlun Lokið 

Verkefni: R-051/01-03 Framkvæmd: Staða máls: 
Rannsóknarverkefni um hleðslu og ofhleðslu smábáta þar sem sérstaklega 
verður tekið tillit til hleðslu út frá mælanlegri burðargetu, stöðugleika og 
ölduáhrifa sem takmörkun á leyfilega hámarkshleðslu. 

Rannsókna- og 
þróunarsvið 

Í vinnslu 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
065/01 Una í Garði GK-100 (sknr. 1207) ferst við rækjuveiðar í Skagafjarðardýpi þann 17. júlí 2001. Tveir skipverjar 

farast en fjórir bjargast. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin leggur til að sjóslys þetta og rannsókn á orsökum 
þess gefi sérstakt tilefni til eftirfarandi tillagna í öryggisátt: 
1) Nefndin bendir á mikilvægi þess að vatnsþétt hólfun sé 
ávallt í lagi og vatnsþétt lokun tryggð í rekstri skips. 
2) Nefndin bendir á mikilvægi þess að sett séu upp 
viðvörunarmerki við vatnsþéttar hurðir sem undirstrika 
þýðingu þess að þær séu ávallt hafðar lokaðar til sjós nema 
þegar brýna nauðsyn beri til og þá gætt fyllstu varúðar. 
3) Nefndin bendir á nauðsyn þess að fylgt sé strangt eftir að 
samþykkt fyrirkomulagsteikning öryggisbúnaðar sé um borð 
eins og reglur mæla fyrir um. 
4) Nefndin bendir á að eftir að breytingar hafi farið fram á 
skipum skuli haffærisskírteini ekki gefið út fyrr en samþykkt 
stöðugleikagögn liggi fyrir enda eru þau hluti af skipsskjölum 
sem skipstjórnarmenn eigi að kynna sér. 
5) Nefndin hvetur til enn frekari átaks í fræðslu um 
stöðugleika skipa þar sem rík áhersla verði m.a. lögð á 
grundvallaratriði eins og að útreiknuð stöðugleikaatvik byggi 
á vatnsþéttri lokun skipsins. 
6) Nefndin bendir á mikilvægi þess að neyðarmerkjakerfi 
(neyðarbjalla) sé virkt í skipum og að skipverjar fái þjálfun í 
að bregðast við því. 
7) Nefndin vill ítreka fyrri ábendingar um að Siglingastofnun 
Íslands fylgi því eftir að björgunaræfingar séu haldnar í 
samræmi við reglugerðir og að ekki verði gefin út haffæri fyrr 
en úr því hafi verið bætt. 
8) Nefndin bendir á að fylgt sé reglum um vistarverur áhafna 
fiskiskipa um að fullnægjandi loftræsting geti átt sér stað við 
öll skilyrði." 

1) Siglingastofnun Íslands telur nauðsynlegt að rannsakað verði til 
hlítar hvernig loftræstingu um borð í íslenskum fiskiskipum er 
háttað, hvernig niðurhólfun þessara skipa er fyrir komið og hvaða 
ráðstafanir beri að gera til að tryggja vatnsþéttleika skipsins. 
Stofnunin mun setja af stað vinnuhóp innan stofnunarinnar þar sem 
sérstaklega verður farið yfir niðurhólfun skipa, loftskipti milli rýma, 
lekastöðugleika og ef til vill nýjar forsendur sem kalla á nýjar reglur 
um hönnun og smíði. Verkefnið yrði kaflaskipt á eftirfarandi hátt: 

  1. Upplýsingaöflun. 
  2. Tæknilegar forsendur. 
  3. Vatnsþétt niðurhólfun skipa. 
  4 Loftræsting og loftskipti milli lokaðra rýma skipsins. 
  5. Stöðugleiki skips í löskuðu ástandi – lekastöðugleiki. 
  6. Hönnunarforsendur á lokunarbúnaði opa á vatnsþéttum þiljum. 
  7. Niðurstaða. 
Reikna má með að niðurstöður verkefnisins liggi fyrir á seinni hluta 
næsta árs. Að verkinu munu koma starfsmenn Siglingastofnunar og 
sérfræðingar sem stofnunin kallar til. 
2) Í samstarfi við verkefnastjórnun langtímaáætlunar í 
öryggismálum sjófarenda hefur Siglingastofnun Íslands unnið að 
gerð bæklings um “Æfingar um borð í skipum”. Í bæklingi þessum 
eru skýrðar kröfur um að halda beri mánaðarlega æfingar um borð 
í fiskiskipum stærri en 15 metrar. Að öðru leyti fjallar bæklingur 
þessi um tilgang og tíðni æfinga, undirstöðu og undirbúning æfinga 
svo og áætlun og framkvæmd æfinga. Bæklingi þessum hefur verið 
dreift um borð í öll íslensk skip. Jafnframt hefur gálista sem fjallar 
um æfingaáætlun verið dreift með bæklingnum. 

Verkefni: R-065/01-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Rannsóknarverkefni vatnsþétta niðurhólfun skipa og loftræstingu um borð í 
fiskiskipum. 

Rannsókna- og 
þróunarsvið 

Lokið 

Verkefni: S-065/01-02 Framkvæmd: Staða máls: 
Gerður verði sérstakur bæklingur um æfingar um borð í skipum ásamt gátlista. Langtímaáætlun Lokið 
 

157



 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
091/01 Skipverji fær háþrýstibunu í auga um borð í Venusi HF-519 (sknr. 1308) þann 10 október 2001. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin leggur til stjórnendur geri leiðbeinandi vinnureglur 
um umgengni og notkun hættulegra tækja. 

1) Eins og fram kemur í afgreiðslu Siglingastofnunar á skýrslu 
rannsóknarnefndar sjóslysa nr. 012/01, en skýrslan fjallar um er 
skipverji um borð í Örfirisey slasast við að fá klórblöndu í auga og 
skýrslu rannsóknarnefndar sjóslysa nr. 045/01 er skipverji slasast 
um borð í Breiðafjarðarferjunni Baldri þegar hann fékk fosfórsýru í 
andlitið, er rétt að benda einnig hér á að í Slysavarnaskóla 
sjómanna læra menn á ýmsum námskeiðum að umgangast 
hættuleg efni og notkun hættulegra tækja og verkefnastjórn um 
langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda hefur gefið út bækling 
um ofangreint. 
2) Að öðru leyti vill Siglingastofnun Íslands vísa í afgreiðslu 
stofnunarinnar hér að framan á skýrslu rannsóknarnefndar sjóslysa 
nr. 012/01 og nr. 045/01. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
097/01 M.b. Núpur BA-069 (sknr. 1591) verður vélarvana og rekur á land í Patreksfirði þann 10. nóvember 2001. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
1) Nefndin hvetur þær útgerðir sem nota rafeindastýrðan 
búnað við vélar að tryggja að vélstjórar eða vélaverðir fái 
fullnægjandi kennslu í notkun búnaðarins. Þá telur nefndin 
nauðsyn á að umboðsaðilar slíks búnaðar bjóði upp á 
námskeið í stjórnun og eftirliti á slíkum búnaði. 
2) Nefndin bendir á að akkerisbúnaður skipa eigi ávallt að 
vera tilbúinn til tafarlausra nota enda er hér um að ræða 
öryggisbúnað sem mikilvægur er ef skip verður vélavana." 

1) Til úrbóta þá hefur Siglingastofnun haldið fundi með þeim 
umboðsaðilum sem flytja inn aðalvélar í skip þar sem umfangsmikill 
rafeindastýrður búnaður er hluti af vélbúnaðinum. Einnig hefur 
stofnunin haldið fundi með fulltrúum frá Vélskóla Íslands þar sem 
tekið var fyrir það námsefni sem vélstjórnarnemum er boðið upp á 
er varðar rafeindastýrðan vélbúnað og hefur Vélskólinn upplýst að 
nemendur fái fullnægjandi kennslu í notkun rafeindastýrðs búnaðar 
aðalvéla skipa. 
2) Umboðsaðilar þessara véla hafa boðið upp á námskeið fyrir 
vélstjórnarmenn skipa þar sem slíkur búnaður er eða verður um 
borð. Námskeið þessi eru þannig uppbyggð að vélstjórnarmenn 
verða færir um að stjórna vélum og vélbúnaði þar sem flókinn 
rafeindastýrður búnaður er hluti af aðalvélabúnaðinum. Tveir 
starfsmenn Siglingastofnunar hafa sótt þessi námskeið. 
3) Siglingastofnun mun setja af stað rannsóknarverkefni um 
loftflæði til aðalvéla skipa. Þar munu verða kannaðar tæknilegar 
forsendur á rafeindastýrðum gangráði aðalvéla, eldsneytissíum 
ásamt staðsetningu loftinntaka. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sjá verkefni R-107/01-01.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
057/01 Skipverji slasast þegar hann fellur í stiga um borð í Frey GK-157 (sknr. 11) þann 2. júní 2001. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Í lokaskýrslu Rannsóknarnefndar sjóslysa er gerð eftirfarandi 
tillaga í öryggisátt: 
Nefndin vill beina því til Siglingastofnunar að gert sé sérstakt 
átak í skoðun á stigum um borð í skipum í þeim tilgangi að 
koma í veg fyrir að illa búnir stigar séu slysagildrur fyrir 
skipverja. 

1) Í dag er eftirlit og skoðun stiga um borð í skipum hluti af 
búnaðarskoðun skipa þannig að stigar eru skoðaðir árlega. 
2) Siglingastofnun mun fylgja tillögum rannsóknarnefndar sjóslysa í 
öryggisátt með því að leggja sérstaka áherslu á skoðun á stigum 
um borð í skipum við árlegar skoðanir á öryggisbúnað. 
3) Jafnframt vill stofnunin benda á að í tengslum við 
langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda 2001 til 2003 hefur 
verið gerður fræðslubæklingur um fallhættu um borð í skipum og 5 
mínútna fræðslumynd um sama efni. Þessu fræðsluefni verður 
dreift um borð í öll skip. 

Verkefni: A-057/01-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Áhersla á skoðun stiga um borð í skipum við árlegar búnaðarskoðanir. Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 
Verkefni: S-057/01-02 Framkvæmd: Staða máls: 
Gerð fræðslubæklings og stuttmyndar um fallhættu um borð í skipum. Langtímaáætlun Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
105/01 Ófeigur II VE-324 (sknr. 2030) sekkur á togveiðum suður af Vík í Mýrdal, einn skipverja ferst en átta bjargast 

þann 5. desember 2001. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
1. Nefndin bendir á mikilvægi þess að vatnsþétt hólfun skips 
sé ávallt í lagi og vatnsþétt lokun tryggð öllum stundum. 
2. Nefndin bendir á mikilvægi þess að sett séu upp 
viðvörunarmerki við vatnsþéttar hurðir sem undirstrikar 
þýðingu þess að þær séu hafðar tryggilega lokaðar meðan 
skip er laust nema brýna nauðsyn beri til og þá gætt fyllstu 
varúðar. 
3. Nefndin telur það verulegan ágalla í fyrirkomulagi að 
enginn aðskilnaður sé frá aðalstigagangi sem tengir veður- 
og millifar saman, og sjálfu vélarúminu. 
4. Nefndin bendir á mikilvægi þess að fylgt sé strangt eftir að 
samþykkt öryggisplan sé um borð eins og reglur mæla fyrir. 
5. Nefndin hvetur til átaks í fræðslu um stöðugleika þar sem 
undirstrikað er m.a. það grundvallaratriði að útreiknuð 
stöðuleikatilvik byggi á vatnsþéttri lokun. 
6. Nefndin ítrekar mikilvægi þess að björgunaræfingar séu 
haldnar. 
7. Nefndin bendir á mikilvægi þess að nema búnaður fyrir 
vindustjórnun sé ekki á stöðum þar sem hætta sé á 
vatnsaga. 

1) Eins og fram kemur í afgreiðslu Siglingastofnunar vegna skýrslu 
rannsóknarnefndar sjóslysa nr. 065/01 lagði stofnunin til að 
nauðsynlegt yrði að rannsaka til hlítar hvernig niðurhólfun slíkra 
skipa er fyrir komið og hvaða ráðstafanir beri að gera til að tryggja 
vatnsþéttleika skipsins. Stofnunin hefur sett af stað vinnuhóp þar 
sem sérstaklega verður farið yfir niðurhólfun skipa, loftskipti milli 
rýma, lekastöðugleika og ef til vill nýjar forsendur sem kalla á nýjar 
reglur um hönnun og smíði. 
2) Í nýjum reglum um stöðugleika og öryggi fiskiskipa er m.a. 
kveðið á um að komið verði fyrir hentugum viðvörunarbúnaði sem 
gefur viðvörun á heyranlegan og sýnilegan hátt í stýrishúsi skipsins. 
2) Hér má benda á endurútgáfu stöðugleikabæklings og myndbands 
um stöðugleika skipa sem verður dreift í öll íslensk skip. 
3) Að öðru leyti vísar Siglingastofnun í niðurstöður er fylgja 
afgreiðslu stofnunarinnar í lokaskýrslu rannsóknarnefndar sjóslysa, 
nr. 065/01, er Una í Garði fórst. 

Verkefni: S-105/01-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Endurútgáfa stöðugleikabæklings. Langtímaáætlun Lokið 
Verkefni: S-105/01-02 Framkvæmd: Staða máls: 
Gerð fræðslumyndbands um stöðugleika skipa. Langtímaáætlun Lokið 
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Nr. máls: Atvikalýsing: 
112/01 Skipverji fellur fyrir borð um borð í Kaldbak EA-1 (sknr. 1395) þann 11. desember 2001. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin leggur til að allir sjómenn sem sinna störfum þar 
sem þeir eiga á hættu að falla fyrir borð gangi ávallt í 
einhverju sem haldi þeim á floti falli þeir fyrir borð og hafi á 
sér búnað sem þeir geti vakið athygli á sér með. 
Nefndin bendir á nauðsyn þess að til sé ferilskráning 
einstakra verkþátta um borð í skipum sem farið er vel yfir 
áður en menn ganga til einstakra starfa þannig að 
hlutverkaskipting sé ljós. 

1) Eins og fram kemur í tillögum Siglingastofnunar um breytingu á 
reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 24 metrar að lengd og 
lengri, nr. 26/2000 er gert ráð fyrir því í VI. kafla um búnað og 
ráðstafanir til verndar áhöfninni að hlífðarfatnaður skipverja, sem 
vinna á þilfari, skuli geta haldið manninum uppi ef honum skolar 
fyrir borð og að notuð sé flík með floti eða sjálfuppblásanlegt 
björgunarvesti til þess. 
2) Í reglugerð um lágmarkskröfur er varða öryggi, hollustuhætti og 
heilsu við vinnu um borð í fiskiskipum nr. 785/1998 og reglugerð 
um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna um 
borð í skipum nr. 786/1998 er fjallað um skipulag vinnu og þjálfun 
skipverja. Ekki er þar tekið beint á ferilskráningu einstakra 
verkþátta um borð í skipum en vitað er að ýmis fyrirtæki bjóða 
útgerðum gæðastjórnunarkerfi þar sem ferilskráning verkþátta er 
nákvæmlega skilgreind en slík kerfi eru ekki skylda um borð í 
skipum í dag jafnvel þó sumar útgerðir nýti sér þessa þjónustu. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
007/02 Skipverji slasast um borð í Sveinbirni Jakobssyni ÞH-10 (sknr. 260) þegar verið var að kasta snurvoð þann 15. 

janúar 2002. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin bendir á nauðsyn þess að hlífar séu settar upp þar 
sem menn þurfa að standa við vinnu sína, því að í flestum 
tilfellum standa menn í aðgerð á meðan tógin eru að renna 
út. 

Siglingastofnun mun vinna að drögum að reglum um vinnusvæði 
um borð í skipum. 

Verkefni: L-007/02-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Drög að reglum um vinnusvæði um borð í skipum. Stjórnsýslusvið Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
015/02 Bjarmi VE-66 (sknr. 1103) ferst á siglingu NV af Þrídröngum, tveir skipverja farast, en tveir bjargast þann 23. 

febrúar 2002. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
1. Nefndin bendir á mikilvægi þess að sjómenn taki mið af 
fyrirliggjandi spám um veður og sjólag. 
2. Nefndin bendir á að ástæða sé til að skoða hvort ekki sé 
nauðsynlegt að auðvelda framsetningu stöðugleikagagna fyrir 
minnstu bátana. 
3. Nefndin vekur sérstaka athygli á gildi björgunarbúninga og 
þjálfun í að klæðast þeim. 
4. Nefndin bendir á mikilvægi þess að skipverjar klæðist 
strax flotgöllum þegar sýnt er að skipverjar megi búast við 
því að þurfa að yfirgefa skipið, og því verður við komið. 
5. Nefndin bendir á mikilvægi þess að skip í neyð sendi út 
neyðarkall á réttum talstöðvarrásum. 
6. Nefndin vill ítreka fyrri ábendingar um að Siglingastofnun 
fylgi því eftir að björgunaræfingar séu haldnar. 
7. Nefndin bendir á að breyta þarf neyðarrofabúnaði á 
sjálfvirkum tilkynningarskyldubúnaði þannig að augnabliks 
handtak nægi á neyðarstundu. 
8. Nefndin bendir á nauðsyn þess að frífljótandi neyðarbaujur 
verði teknar upp í öllum skipum undir 24 m í 
skráningarlengd. 
9. Nefndin telur að rekakkerislína og fangalína í 
gúmmíbjörgunarbátum eigi að vera aðgreindar með 
mismunandi lit. 

1) Siglingastofnun rekur upplýsingakerfi fyrir veður og sjólag fyrir 
sjófarendur með það að markmiði að auka öryggi til sjós og 
auðvelda sjófarendum sjósókn. Á heimasíðu Siglingastofnunar 
(www.sigling.is) er hægt að nálgast upplýsingar um veður og 
sjólag. 

2) Í langtímaáætlun í öryggismálum sjáfarenda 2001 - 2003 er gert 
ráð fyrir því að nýr og uppfærður stöðugleikabæringur verði gefin 
út í maí á þessu ári. Einnig mun koma út fræðslumyndband um 
stöðugleika skipa. Á rannsóknarsviði stofnunarinnar fara nú fram 
rannsóknir í samstarfi við ýmsa aðila utan stofnunarinnar á 
stöðugleikavakt um borð í skipum og hvaða áhrif andveltigeymar 
hafa á stöðugleika skipa. 
3) Í tengslum við langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda 2001 
til 2003 er verið að undirbúa fræðslumynd um björgunarbúninga. 
Þar verður sýnt hvernig á að klæðast þeim og hve nauðsynlegt það 
er að tæma úr þeim loftið þegar í þá er komið. Einnig skal þess 
getið að björgunarbúningum fylgja ávallt leiðbeiningar frá 
framleiðendum. 
4) Í nýlegri þjálfunarhandbók sem Siglingastofnun hefur samþykkt 
fyrir skip er mjög nákvæmleg farið yfir björgunaræfingar og 
hvernig eigi að framkvæma þær. Skipstjóra ber að skrá allar 
æfingar í bókina þannig að eftirlit með björgunaræfingum um borð 
í skipum á að vera mjög skilvirt. Einnig hefur verið gefið út 
fræðsluefni á vegum langtímaáætlunar í öryggismálum sjófarenda í 
formi bæklinga, æfingaeyðublaða og myndbanda. 
5) Á fundi siglingaráðs þann 24. janúar 2002 kom til umræðu 
búnaður til sjálfvirkrar tilkynningarskyldu og þá sérstaklega sá 
grunur að tækin virkuðu oft á tíðum ekki, væru sífellt í ólagi, langur 
viðgerðartími eða jafnvel ekki til afgreiðslu, engin tæki til skiptanna 
fyrir þau sem biluðu og þurftu á viðgerð að halda og það jafnvel í 
útlöndum. Siglingastofnun hefur komið því á framfæri við 
umboðsmann búnaðar til sjálfvirkrar tilkynningarskyldu að 
neyðarrofabúnaður virki þannig að augnabliks handtak nægi á 
neyðarstundu. Nú er viðbragðstími neyðarhnapps hálf sekúnda. 
6) Í minnisblaði Siglingastofnunar til siglingaráðs, dags. 9. 
september 2002, um frífljótandi neyðarbaujur eru bornar saman 
kröfur í Danmörku og Noregi við íslenskar reglur. Einnig er bent á 
kostnað útgerðir skipa, sem eru 24 m að skráningarlengd og minni 
ef farið yrði að tillögum yfirstjórnar leitar og björgunar á hafinu um 
að öll skip skuli hafa um borð frífljótandi neyðarbauju. Samkvæmt 
minnisblaðinu er það mat stofnunarinnar að ekki þörf á að gera 
kröfu til skipa undir 24 m að þau verði skyldug til að hafa um borð 
frífljótandi neyðarbauju svo framanlega sem STK kerfið uppfylli þar 
til gerðar kröfur. 
7) Rétt er að benda á að erfitt er að greina lit rekakkerislína og 
fangalína í myrkri, rökkri og slæmri lýsingu. Siglingastofnun styður 
engu að síður þá hugmynd að rekakkeris- og fangalínur verði 
aðgreinar með mismunandi lit. Rétt er þó að benda á að setja 
verður reglugerð um slíkt og yrði þá um svokallaða sérkröfu að 
ræða. Siglingastofnun þarf að meta hvort hún legði til að sérkrafan 
ætti að vera afturvirk fyrir gúmmíbjörgunarbáta sem þegar eru í 
landinu eða eingöngu sérkrafa til nýrra gúmmíbjörgunarbáta. 

Verkefni: S-015/02-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Endurgerð fræðslumyndbands um björgunarbúninga. Langtímaáætlun Lokið 
Verkefni: L-015/02-02 Framkvæmd: Staða máls: 
Kanna hvort setja eigi reglur um aðgreiningu rekakkerislínu og fangalínu 
með lit. 

Stjórnsýslusvið Lokið 
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Nr. máls: Atvikalýsing: 
027/02 Hólmsteinn GK-20 (sknr. 573) siglir á Rafn KE-41 (sknr. 7212) þann 12. mars 2002. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin bendir á mikilvægi þess að óhindrað útsýni sé úr brú 
/ stýrishúsi skipa og að við árlegar skoðanir skipa að þessir 
þættir séu skoðaðir og gerðar athugasemdir ef útsýnið er 
skert. 

1) Í reglum um skip eru ákvæði um að frá stjórnpalli (úr brú og eða 
stýrishúsi skipa) skuli vera óhindrað útsýni fyrir allar stærðir skipa. 
2) Siglingastofnun mun fylgja því eftir við árlegar skoðanir skipa að 
óhindrað útsýni sé frá stjórnpalli skipa og gera athugasemdir ef 
útsýni er skert og fara fram að úr sé bætt samkvæmt reglum sem 
við eiga. 

Verkefni: A-027/02-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Eftirfylgni við skoðanir að óhindrað útsýni sé frá stjórnpalli skipa ásamt 
athugasemdum ef við á. 

Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
046/02 Skipverji slasast við netalögn um borð í Steinunni SF-10 (sknr. 1416) þann 29. apríl 2002. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
1. Nefndin telur að þar sem tækifæri er til að auka og bæta 
vinnuaðstöðu um borð í skipum eigi að skoða þá möguleika 
alvarlega. Með framkvæmd áhættumats sem skylt er að 
gera (sjá reglugerð nr. 786/1998 um ráðstafanir er stuðla að 
bættu öryggi og heilsu starfsmanna um borð í skipum) munu 
skipverjar eiga auðveldara með að greina hættusvæði áður 
en slys verður. 
2. Nefndin leggur til að almennt verði sett yfirbreiðsla á milli 
færa á netaveiðum. 

1) Siglingastofnun tekur undir það að skipverjar eigi auðveldara 
með að greina hættusvæði áður en slys verður ef framkvæmt er 
hættumat um borð í skipinu en samkvæmt reglum ber 
vinnuveitendum sjá til þess að framkvæmt sé hættumat vegna 
öryggis og hollustu á vinnustað og á grundvelli hættumatsins. 
2) Siglingastofnun mun beita sér fyrir því að almennt verði sett 
yfirbreiðsla á milli færa á netaveiðum. 

Verkefni:A-046/02-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Siglingastofnun mun beita sér fyrir því að almennt verði sett yfirbreiðsla á milli 
færa á netaveiðum. 

Skipaeftirlitsvið Átaksverkefni 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
107/01 M.b. Svanborg SH-404 (sknr. 2344) verður vélavana og ferst við svörtuloft, þrír menn farast og einn bjargast, 

þann 7. desember 2001. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
1. Nefndin leggur til að hugað verði að staðsetningu 
loftinntaka og minnir á að til eru loftsíur með gildrur fyrir 
vökva. 
2. Nefndin ítrekar þær ályktanir sem gerðar hafa verið um að 
útgerðar- og/eða skipstjórnarmenn fari eftir þeim 
viðvörunum sem koma í veðurspám. 
3. Nefndin bendir á að við rannsókn þessa máls og 
hliðstæðra mála hefur komið í ljós að í mörgum tilfellum eru 
skip með of litlar eldsneytissíur miðað við olíuflæði að vélum. 

1) Vegna þeirra tillagna sem hér fyrir liggja í öryggisátt mun 
Siglingastofnun Íslands setja upp vinnuhóp innan stofnunarinnar 
sem mun fara yfir tæknilegar forsendur á rafeindastýrðum 
gangráði, loftinntökum og eldsneytissíum í aðalvélum skipa af þeirri 
gerð sem var um borð í Svanborgu SH-404. Kannað verður hvort 
slíkur búnaður geti skaðað öryggi skips og áhafnar. Gert er ráð fyrir 
að niðurstöður þessa vinnuhóps liggi fyrir eigi síðar en um mitt ár 
2004 en hlutaniðurstöður geti legið fyrir lok þessa árs. 
2) Þess skal einnig getið að það er mat umboðsaðila aðalvélar 
skipsins að skvettur og gusur að loftsíum eigi ekki að geta stíflað 
loftsíur með þeim afleiðingum að aðalvélin stöðvist. Ef magnið af 
sjó sem flæðir inn um loftinntök er umtalsvert þá er engu að síður 
ekki hægt að útiloka að aðalvél geti stöðvast. 

Verkefni: R-107/01-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Rannsóknarverkefni um loftflæði til aðalvéla skipa þar sem kannaðar verði 
tæknilegar forsendur á rafeindastýrðum gangráði aðalvéla, eldsneytissíum ásamt 
staðsetningu loftinntaka. 

Rannsókna- og 
þróunarsvið 

Í vinnslu 

Verkefni: L-107/01-02 Framkvæmd: Staða máls: 
Kanna hvort setja skuli reglur um umbúðir utan um björgunarbúninga. Stjórnsýslusvið Lokið 
Verkefni: L-107/01-03 Framkvæmd: Staða máls: 
Nýjar reglur með auknum kröfum um akkerisbúnað skipa. Stjórnsýslusvið Lokið 
Verkefni: A-107/01-04 Framkvæmd: Staða máls: 
Við skoðun og eftirlit með akkerisbúnaði verði akkerin látin falla. Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
098/01 Bilun verður í kúplingu um borð í Örfirisey RE-4 (sknr. 2170) og skipið verður stjórnlaust þann 10. nóvember 

2001. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
1. Nefndin leggur til að björgunarskip eins og varðskip verði 
búin átaks dráttarspili enda sé það óumdeilanlega besti 
kosturinn við aðstæður sem þessar. 
2. Nefndin leggur til að athugasemdir vegna tildráttartógs 
verði skoðaðar sérstaklega og það prófað á faglegum grunni 
og metið hvort um heppilega tegund sé að ræða. 
3. Nefndin leggur til að átak verði gert í að hvetja 
skipstjórnendur að sinna þeirri fræðsluskyldu sem á þeim 
hvílir gagnvart áhöfn um notkun og meðferð björgunartækja 
skips, þar með taldar línubyssur, samhliða lögboðnum, 
reglubundnum björgunaræfingum. 

1) Siglingastofnun kom athugasemdum rannsóknarnefndar sjóslysa 
á framfæri við Landhelgisgæslu Íslands með bréfi dags. 14.04.2003 
en nefndin leggur til að björgunarskip eins og varðskip skulu búin 
átaks-dráttarspili. Landhelgisgæslan lýsir í bréfi til 
Siglingastofnunar, dags. 28.04.2003, sig sammála þessum tillögum 
en vegna kostnaðar og forgangs annarra öryggisatriða hefur ekki 
enn verið ráðist í að útbúa skipin slíkum búnaði. 
2) Siglingastofnun mun fara yfir þær reglur sem flokkunarfélögin 
hafa sett sér gagnvart dráttartaugum og þá með tilliti til þess 
hvaða dráttartaugar henti best við þær aðstæður sem geta komið 
upp hér við land og þá með tilliti til þeirra efna sem dráttartaugin 
er gerð úr. 
3) Nýverið kom út á vegum langtímaáætlunar í öryggismálum 
sjófarenda myndband um meðferð línubyssa. Myndband þetta sýnir 
hvernig á að meðhöndla línubyssur, gerð þeirra, frágang og 
notkun. Einnig hefur komið út á vegum langtímaáætlunar í 
öryggismálum sjófarenda bæklingur um æfingar um borð í skipum. 
Bæði myndbandinu og bæklingnum hefur verið dreift til þeirra aðila 
er málið varða. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
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Nr. máls: Atvikalýsing: 
049/02 Sjór kemst í vélarúm Herkúless SF-125 (sknr. 1770) þann 22. apríl 2002. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin leggur til að Siglingastofnun Íslands láti fara fram 
athugun á lekaviðvörunum almennt í bátum og skipum. Sú 
athugun verði meðal annars látin ná til virkni og gerða slíks 
búnaðar. Jafnframt leggur nefndin til að 
lekaviðvörunarbúnaður verði skyldaður í öll þurrrými skipa. 

1) Samkvæmt Norðurlandareglunum er skylt að hafa 
vökvaviðvörunarkerfi í vélarúmi báta undir 15 metrum að mestu 
lengd. 
2) Við eftirlit og skoðun skipa og báta mun Siglingastofnun 
sérstaklega athuga lekaviðvörun og einnig fara yfir virkni og gerð 
slíks búnaðar. 
3) Siglingastofnun Íslands er að vinna að rannsóknarverkefni um 
vatnsþéttleika skipa (rannsóknarverkefni nr. R-065/01-01). Í 
verkefninu er meðal annars verið að kanna kosti og galla þess að 
lekaviðvörunarbúnaður verði skyldaður í öll þurrrými skipa. Þegar 
niðurstöður verkefnisins liggja fyrir mun Siglingastofnun gera tillögu 
til samgönguráðuneytisins að reglum um lekaviðvörunarbúnað 
skipa sem siglingaráð mun fá til umsagnar. 

Verkefni: A-049/02-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Við eftirlit og skoðun verði sérstaklega athugað lekaviðvörunarkerfi, virkni og 
gerð slíks búnaðar. 

Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
003/03 Vélarbilun varð um borð í Berglínu GK-300 (sknr. 1905) og skipið tók niðri þann 29. janúar 2003. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Í ljósi tíðra vandamála telur nefndin nauðsynlegt að 
Siglingastofnun Íslands hlutist til um sérstaka athugun á 
skipum sem eru með vélbúnað sem notar brennsluolíu til 
kælingar og síur sem þau nota. Ítrekað hafa komið upp 
vandamál vegna frágangs á olíukerfum. Olíulagnir og olíusíur 
virðast ekki nægjanlega afkastamiklar. 

1) Í byrjun árs 2004 mun Siglingastofnun setja af stað 
átaksverkefni með því að fara yfir þau fjögur til fimm skip sem eru 
með vélbúnað sem notar brennsluolíu til kælingar svo og síur sem 
þau nota.  
2) Markmið átaksverkefnisins er að fara yfir frágang á olíukerfum 
þessara skipa og kanna hvort olíulagnir og olíusíur standist það álag 
sem þeim er ætlað ásamt athugun á afkastagetu olíulagna og -sía. 
3) Hjá Siglingastofnun er að fara í gang rannsóknarverkefni þar 
sem m.a. eru kannaðar tæknilegar forsendur á rafeindastýrðum 
gangráði aðalvéla skipa, eldsneytissíum ásamt staðsetningu 
loftinntaka. Þetta rannsóknarverkefni mun auk þess innihalda 
umsögn um þær tillögur í öryggisátt sem rannsóknarnefnd sjóslysa 
setti fram í sinni lokaskýrslu, þ.e. hvort brennsluolía henti til 
kælingar og hvort frágangur lagnakerfis sé í samræmi við 
nauðsynlegt rennslisflæði að aðalvél. 
4) Siglingastofnun mun vinna að þessu verkefni á vormánuðum 
2004 og mun skila hlutaniðurstöðum um mitt næsta ár. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sjá verkefni 
R-107/01-01, L-107/01-02, L-107/01-03 og A-107/01-04 

 Lokið 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
062/03 Skipverjar voru hætt komnir vegna súrefnisskorts í lest Arnars KE-13 (sknr. 1012) þann 3. júlí 2003. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
1) Að sett verði í reglugerð ákvæði um að í þeim skipum, þar 
sem hætta er á súrefnisskorti í rýmum sem skipverjar að 
staðaldri vinna í, verði skylt að hafa súrefnismæla og/eða 
súrefnisskynjara á sér og góða loftræstingu í skilgreindum 
hætturýmum. 
2) Að gerð verði leiðbeinandi veggspjöld og bæklingur um 
hættuleg efni, umgengni við þau og mögulegar efnamyndanir 
um borð í skipum. Einnig verði öll rými þar sem hætta er á 
efnabreytingum skilgreind á áberandi hátt og áhöfninni kynnt 
vel. 
3) Að sérstakar ráðstafanir séu gerðar í viðbragðsáætlun um 
borð í skipum, verði slys af völdum súrefnisskorts. 
 
 

1) Í tillögum Siglingastofnunar Íslands að breytingum á reglugerð 
um öryggi fiskiskipa sem eru 24 metrar að lengd og lengri sem taka 
mun til allra fiskiskipa sem eru 15 metrar að mestu lengd og lengri 
er að finna í 13. gr. í VI. kafla um búnað og ráðstafanir til verndar 
áhöfninni ákvæði um notkun gas- og súrefnismæla. 
2) Í reglugerð um lágmarkskröfur er varða öryggi, hollustuhætti og 
heilsu við vinnu um borð í fiskiskipum, nr. 785/1998, er að finna 
ákvæði um skyldur eigenda og skipstjóra til að koma í veg fyrir að 
öryggi og heilsa starfsmanna verði ekki stofnuð í hættu. 
3) Siglingastofnun í samvinnu við verkefnisstjórn langtímaáætlunar 
í öryggismálum sjófarenda hefur gefið út "Lækningabók 
sjófarenda", en þar er að finna í 17. kafla um eitranir lýsing á 
greiningu og meðferð eitrana. 
4) Siglingastofnun mun vinna að því í samvinnu við verkefnisstjórn 
langtímaáætlunar í öryggismálum sjófarenda að gerð verði 
veggspjöld, fræðslupésar og annað kynningarefni um hættu vegna 
mögulegrar efnamyndunar í rýmum skipa. 
5) Einnig mun Siglingastofnun í tengslum við langtímaáætlun um 
öryggismál sjófarenda huga að gerð fræðslupésa eða annars 
kynningarefnis um sérstakar ráðstafanir í viðbragðsáætlun um borð 
í skipum þegar slys verður af völdum súrefnisskorts. 

Verkefni: S-062/03-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Leggja það til við áætlun um öryggi að huga að gerð fræðslupésa um sérstakar 
viðbragsráðstafanir  um borð í skipum þegar slys verður af völdum súrefnisskorts 

Langtímaáætlun Í vinnslu 
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Nr. máls: Atvikalýsing: 
107/01 Svanborg SH-404 (sknr. 2344) verður vélarvana og ferst við Svörtuloft þann 7. desember 2001, þrír menn 

farast, einn bjargast. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
1) Nefndin leggur til að hugað verði að staðsetningu 
loftinntaka á skipum og minnir á að til eru loftsíur með 
gildrur fyrir vökva. 
2) Nefndin ítrekar þær ályktanir sem gerðar hafa verið um 
að útgerðar- og/eða skipstjórnarmenn fari eftir þeim 
viðvörunum sem koma í veðurspám. 
3) Nefndin bendir á að við rannsókn þessa máls og 
hliðstæðra mála hefur komið í ljós að í mörgum tilfellum eru 
skip með of litlar eldsneytissíur miðað við loftflæði að vélum. 

Siglingastofnun tók til afgreiðslu þessa lokaskýrslu í greinargerð og 
bréfi til rannsóknarnefndar sjóslysa þann 14. apríl 2003. 
Þar sem nú koma fram sömu tillögur í öryggisátt og í lokaskýrslu 
rannsóknarnefndar sjóslysa, nr. 107/01, sem barst stofnuninni 20. 
mars 2003, fylgir hér niðurstaða stofnunarinnar frá afgreiðslu 
hennar 14. apríl 2003. 
1) Í byrjun árs 2004 mun Siglingastofnun Íslands setja af stað 
rannsóknarverkefni  þar sem farið verður yfir tæknilegar forsendur 
á rafeindastýrðum gangráði, loftinntökum og eldsneytissíum í 
aðalvélum skipa af þeirri gerð sem var um borð í Svanborgu SH-
404. Kannað verður hvort slíkur búnaður geti skaðað öryggi skips 
og áhafnar. 
2) Gert er ráð fyrir að hlutaniðurstöður þessa vinnuhóps liggi fyrir 
eigi síðar en um mitt ár 2004. Hér er um sama rannsóknarverkefni 
að ræða sem um getur í niðurstöðu úr afgreiðslu á tillögum 
rannsóknarnefndarinnar í öryggisátt í lokaskýrslu nr. 003/03. 
3) Til stóð að leggja fram megin niðurstöður þessa verkefnis í árslok 
2003 en þegar á reyndi var faglega talið hagkvæmara að vinna 
átaksverkefni nr. 003/02 og þetta verkefni nr. 107/01 samtímis og 
ljúka hlutaniðurstöðum um mitt ár 2004. 
4) Þess skal einnig getið að það er mat umboðsaðila aðalvélar 
skipsins að skvettur og gusur að loftsíum eigi ekki að geta stíflað 
loftsíur með þeim afleiðingum að aðalvélin stöðvist. Ef magnið af 
sjó sem flæðir inn um loftinntök er umtalsvert er engu að síður ekki 
hægt að útiloka að aðalvél geti stöðvast. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sjá verkefni 
R-107/01-01, L-107/01-02, L-107/01-03 og A-107/01-04 

 Lokið 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
111/02 Aron ÞH-105 sekkur við rækjuveiðar norður af Grímsey þann 30. september 2002. Mannbjörg varð. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndir telur sjóslys þetta og rannsókn á orsökum þess gefi 
sérstakt tilefni til eftirfarandi tillagna í öryggisátt: 
1) Að strangt eftirlit þurfi að vera með því að vatnsþétt þil í 
skipum standist kröfur sem til þeirra eru gerðar. 
2) Að mikilvægt sé að vatnsþéttur lokunarbúnaður innan 
skips milli hólfa og utan skips að hinum ýmsu rýmum uppfylli 
kröfur um vatnsþéttleika og fljótvirkt sé að grípa til lokunar 
rýma. Þetta á einnig við um víralúgur. 
3) Að merkingar séu á hurðum (lúgum) sem eiga að vera 
lokaðar til sjós. 
4) Að viðvörunarbúnaður fyrir sjó í rýmum sé tekinn til 
endurskoðunar hvað viðkemur hönnun, viðurkenningu slíks 
búnaðar, reglulegum prófunum og eftirlits með slíkum 
búnaði. 
5) Að áréttað sé mikilvægi þess, m.a. í væntanlegri 
langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda, um hvað beri að 
varast og hvernig á að standa að austri frá rýmum. 
Sérstaklega ber að varast sjálfvirkan austur í lengri tíma án 
vöktunar á rými eða mælingar á vökvahæð í brunni. 
6) Að athuga þurfi hvort lensing sem einungis er möguleg 
með rafmagni sem millistig í dreifikerfi sé fullnægjandi. 
7) Að endurskoða ber lensikerfi sem byggja á lensijektor sem 
dælir í brunn á aðgerðarþilfari, þaðan sem sérstök brunndæla 
dælir útbyrðis. 
8) Sjóslys þetta gefur tilefni til að skerpa á reglum um 
viðbúnaðarstig, hvernig bregðast skal við í tilviki eins og 
þessu þar sem umtalsverður sjór er kominn í tvö meginrými 
skipsins. 

1) Í framhaldi af ofangreindu hefur Siglingastofnun hrundið af stað 
rannsóknarverkefni um vatnsþéttleika skipa og er verkefnið vel á 
veg komið. Rannsóknarverkefnið tekur aðallega á niðurhólfun og 
vatnsþéttleika íslenskra fiskiskipa og hvernig loftræstingu um borð 
er háttað. Farið er yfir stöðugleika skipa í löskuðu ástandi og þær 
hönnunarforsendur er lúta að lokunarbúnaði á vatnsþéttum hólfum 
eru yfirfarnar. 
2) Lokið er að mestu að ástandsgreina hina ýmsu flokka fiskiskipa 
þar sem tæknilegar forsendur vatnsþéttleika hafa verið kannaðar. 
Framhald þessa verkefnis byggir á stöðugleika skips í löskuðu 
ástandi og hönnunarforsendur fyrir vatnsþétt hólf ásamt 
ráðstöfunum sem grípa ber til í framhaldi af niðurstöðum.  

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sjá verkefni R-065/01-01.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
042/03 Skipverji slasast við að festast í færibandi um borð í Þór HF-4 (sknr. 2549) þann 27. apríl 2003. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin leggur til að gerð verði sérstök úttekt á frágangi 
færibanda um borð í skipum með tilliti til öryggisatriða og 
umgengnisreglna. 

1) Í reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að 
mestu lengd, nr. 122/2004, er að finna ákvæði um færibönd í VI. 
kafla um búnað til verndar áhöfninni þar sem 11. regla fjallar um 
fiskvinnslubúnað.  
2) Siglingastofnun mun í eftirlitshlutverki sínu beita sér fyrir því að 
gerð verði sérstök úttekt á frágangi færibanda um borð í skipum og 
þá með tilliti til öryggisatriða og umgengnisreglna svo og í samræmi 
við breytt fyrirkomulag skipsbúnaðar. 

Verkefni: A-042/03-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Gerð verði sérstök úttekt á frágangi færibanda um borð í skipum m.t.t. 
öryggisatriða og umgengnisreglna. 

Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 
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Nr. máls: Atvikalýsing: 
051/03 Eldur verður í dælurými Bjargar Jónsdóttur ÞH-321 (sknr. 1508) þann 3. júní 2003. 

 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin sér ástæðu til að gera eftirfarandi tillögu í 
öryggisátt: 
Að öndunaropum eldfimra vökva s.s. spilolíu sé ekki 
fyrirkomið í rýmum þar sem pústlagnir liggja. 

1) Í reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að 
mestu lengd, nr. 122/2004, er að finna í 10. reglu í IV. kafla í I. 
viðauka ákvæði um vél- og rafbúnað og tímabundið ómönnuð 
vélarúm en reglan fjallar um ráðstafanir vegna eldsneytisolíu, 
smurolíu og annarra eldfimra efna. 
2) Siglingastofnun mun í eftirlitshlutverki sínu leggja áherslu á að 
öndunaropum eldfimra vökva svo sem spilolíu sé ekki fyrir komið í 
rýmum þar sem heitar pústlagnir liggja. 

Verkefni: A-051/03-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Eftirfylgni að öndunaropum eldfimra vökva s.s. spilolíu sé ekki komið fyrir í 
rýmum þar sem heitar pústlagnir liggja. 

Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
015/03 Hælsvík GK-350 (sknr. 2361) fær inn á sig sjó og leka í flotkassa þann 26. febrúar 2003. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin leggur til að Siglingastofnun Íslands geri sérstaka 
athugun á bátum sem búnir eru flotkössum með tilliti til 
styrks, lekavara og dælubúnaðar. 

1) Í reglugerð um mælingu skipa með lengd allt að 24 metrum, nr. 
527/1997, er að finna í grein 2.4. að skutgeymir er geymir sem 
settur er aftan á skip og virkar aðeins sem flotholt, en nýtist ekki að 
öðru leyti. Form skutgeyma skal vera samkvæmt nánari 
fyrirmælum Siglingastofnunar. 
2) Í umburðarbréfi nr. 5/2000 eru að finna í 4. kafla lýsingu á 
nánari fyrirmælum Siglingastofnunar um skutgeyma. 
3) Siglingastofnun í eftirlitshlutverki sínu gera sérstaka athugun á 
bátum sem búnir eru skutgeymum með tilliti til styrks, lekavara og 
dælubúnaðar. 

Verkefni: A-015/03-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstök athugun á bátum sem búnir eru skutgeymi m.t.t. styrks, lekavara og 
dælubúnaðar. 

Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
061/03 Gasleki og sprenging á sér stað um borð í Bryndísi SU-288 (sknr. 2167) og einn maður slasaðist þann 3. júlí 

2003. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin telur ástæðu til með hliðsjón af slysi þessu sem og 
öðrum alvarlegum slysum vegna gasleka að skylt verði að 
hafa gasskynjara um borð í bátum sem nota gas. 

1) Í reglum um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 
metrum, nr. 592/1994, með síðari breytingum (Norðurlandareglur) 
má finna í kafla V-14 ákvæði um eldvarnir er varða notkun á gasi 
um borð í skipum. Þar er ekki að finna ákvæði um gasskynjara um 
borð í bátum sem nota gas. 
2) Siglingastofnun mun leggja það til að ofangreindum reglum verði 
breytt í þá átt að skylt verði að hafa gasskynjara um borð í bátum 
sem nota gas. 

Verkefni: A-061/03-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Leggja það til í siglingaráði að skylt verði að hafa gasskynjara um borð í 
bátum sem nota gas. 

Stjórnsýslusvið Lokið 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
112/02 Köfunarslys í Kleifarvatni þegar þrír kafarar eru hætt komnir þann 3. september 2002. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin leggur til að vinnuhópur verði myndaður með 
þátttöku hagsmunaaðila og sérfræðinga á sviði köfunar. 
Eftirfarandi atriði verði m.a. tekin til ítarlegrar skoðunar: 
a) Hvort setja eigi þyrlu tafarlaust í viðbragðsstöðu þegar um 
köfunarslys er að ræða. 
b) Hvort kafarar eigi alltaf að vera með skilgreindan 
lágmarks súrefnisbúnað meðferðis og þjálfaðan 
aðstoðarmann við allar kafanir. 
c) Fjarskiptasamband sé vel tryggt á köfunarstað. 
d) Hvort mögulegt sé að kafarar tilkynni til ákveðins aðila 
áður en köfun hefst. 
e) Hvort kafarar eigi að fara reglulega í nákvæma 
læknisskoðun hjá læknum með sérþekkingu á þessu sviði. 

1) Siglingastofnun leggur til að eftirfarandi aðilar myndi vinnuhóp 
með þátttöku og sérfræðinga á sviði köfunar: 
i) Sportkafarafélag Íslands. 
ii) Landhelgisgæslan. 
iii) Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins / Slysavarnafélagið Landsbjörg. 
iv) Ríkislögreglustjóri. 
v) Samtök atvinnulífsins. 
vi) Siglingastofnun Íslands 
2) Hvað varðar þau atriði sem taka á til ítarlegrar athugunar er rétt 
að benda á eftirfarandi: 
a) Það ætti að ákvarðast af aðstæðum hverju sinni hvort setja eigi 
þyrlu tafarlaust í viðbragðsstöðu þegar um köfunarslys er að ræða. 
b) Ákvæði um hvort kafarar eigi alltaf að vera með skilgreindan 
lágmarkssúrefnisbúnað meðferðis og þjálfaðan aðstoðarmann við 
allar kafanir er að finna í reglugerð um köfun, nr. 535/2001. 
c) Fjarskiptasamband verður að vera til staðar ef kalla á til aðstoð 
við köfunarslys.  
d) Um tilkynningar kafara áður en köfun hefst er að finna í 
reglugerð um köfun og einnig mætti skoða aðkomu vaktstöðvar 
siglinga að tilkynningarskyldu fyrir kafara. 
e) Í reglugerð um köfun er kveðið á um að gildistími 
læknisskoðunar gagnvart veittum atvinnuskírteinum er 12 mánuðir 
ef ekki kemur til ástæðna sem því breytir.  
3) Siglingastofnun mun hlutast til að vinnuhópurinn verði settur á 
laggirnar sem fyrst í byrjun árs 2005. 

Verkefni: L-112/02-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Myndaður verði vinnuhópur með þátttöku hagsmunaaðila og sérfræðinga á sviði 
köfunar. 

Stjórnsýslusvið Lokið 
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Nr. máls: Atvikalýsing: 
014/03 Draupnir GK-009 (sknr. 6915) hvolfir á veiðum þann 26. febrúar 2003. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin telur ófært að skipstjórnarmenn þekki ekki til 
burðargetu báta sinna. Hún beinir því til Siglingastofnunar 
Íslands að þegar verði gerðar úrbætur gagnvart bátum sem 
ekki hafa í dag viðurkenningarskírteini þar sem fram kemur 
leyfileg hleðsla eins og reglugerðir kveða á um. 

1) Í reglum um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 
metrum, nr. 592/1994, með síðari breytingum eru skýr ákvæði um 
að fyrir bát skuli gefa út viðurkenningarskírteini þar sem skráð er 
hámarshleðsla bátsins og að viðurkenningarskírteini bátsins falli úr 
gildi ef áverkar eða breytingar samsvara ekki ákvæðum reglnanna. 
Siglingastofnun mun setja af stað átaksverkefni þar sem fylgt 
verður eftir að fyrir hvern bát hafi verið gefið út 
viðurkenningarskírteini. 
2) Siglingastofnun vinnur að verklagsreglum um hleðsluprófun 
opinna báta til að gera þeim aðilum sem hanna og hafa eftirlit með 
skipum kleift að annast hleðsluprófanir. 
3) Sjá einnig afgreiðslu Siglingastofnunar Íslands á lokaskýrslu 
rannsóknarnefndar sjóslysa nr. 051/01 en skýrslan fjallar um þegar 
Fjarki ÍS-444 (skrnr. 6797) sekkur í róðri út af Kópnum þann 8. 
júní 2001.  
4) Siglingastofnun Íslands hefur í samráði við verkefnisstjórn 
áætlunar um öryggi sjófarenda gefið út fræðslupésa og DVD-mynd 
um öryggi smábáta á fiskveiðum þar sem tekið er á öllum 
meginþáttum öryggis smábáta. Einnig hefur stofnunin í samráði við 
verkefnisstjórnina staðið fyrir útgáfu á DVD-mynd um stöðugleika 
fiskiskipa. 
5) Siglingastofnun Íslands hefur sett af stað rannsóknarverkefni 
sem fjallar um hleðslu og ofhleðslu smábáta. Í verkefninu er tekið 
sérstakt tillit til hleðslu út frá mælanlegri burðargetu, stöðugleika 
og ölduáhrifa sem takmörkun á leyfilegri hámarkshleðslu. 
6) Hjá Siglingastofnun Íslands er einnig verið að vinna að 
rannsóknarverkefni um áhættumat minni fiskiskipa í hættulegum 
öldum þar sem stefnt er að gera hleðslu- og stöðugleikagögn og 
gögn um vöktun á stöðugleika aðgengileg og notendavæn þannig 
að upplýsingar liggi ljósar fyrir stjórnanda báts á hverjum tíma. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
102/03 Skipverji um borð í Harðbaki EA-003 (sknr. 1412) klemmist við trolltöku þann 4. október 2003. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin bendir skipstjórnarmönnum á að það sé í þeirra 
verkahring að tryggja öryggi skipverkja við vinnu þ.m.t. að 
sjá um að búnaður sé sem öruggastur. Lokaðir gilsakrókar 
tryggja öryggi fyrir skipverja og því mikilvægt að þeim verði 
komið fyrir hvar sem það er mögulegt. 

1) Í siglingalögum, nr. 34/1985, með síðari breytingum er að finna 
ákvæði um skyldur skipstjóra til að tryggja öryggi skips og áhafnar. 
2) Engar sérstakar reglur gilda um lokaða gilsakróka um borð í 
fiskiskipum en í reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar 
eða lengri að mestu lengd, nr. 122/2004, en almennt eru orðuð 
ákvæði í 7. reglu, IV. kafli í viðauka I um búnað og ráðstafanir til 
verndar áhöfninni, þar sem fjallað er um vélbúnað á þilfari, 
hífibúnað og lyftur.  
3) Í áætlun um öryggi sjófarenda árið 2004 var stefnt að námskeiði 
um hífi- og lyftubúnað um borð í skipum í samvinnu við 
fræðslusjóð sjómanna, Sjómennt, þar sem samráð er um 
fyrirkomulag þess og útgáfu á kennsluefni. Námskeiðið var haldið á 
Akureyri með þátttöku 20 nemenda. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
105/03 Sturla GK-012 (sknr. 1612) tekur niðri í innsiglingunni í Grindavík og leki kemur að skipinu þann 24. október 

2003. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Í ljósi tíðra óhappa á þessum stað leggur nefndin til að 
hafnaryfirvöld og Siglingastofnun Íslands hlutist til um að 
sett verði á þessa grynningu varanlegt sjómerki með 
ljósmerki. 

1) Samkvæmt siglingalögum, nr. 34/1985, með síðari breytingum 
er að finna ákvæði um ábyrgð skipstjóra. 
2) Lagt hefur verið út yst í innsiglingarennunni í Grindavík að 
vestanverðu bakborðs ljósdufli með gúmmíkapli. Gert er ráð fyrir 
að duflið verði varanlegt sjómerki með ljósmerki fyrir innsiglinguna 
í Grindavíkurhöfn til leiðbeininga fyrir skip á útleið. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
107/03 Leki kemur að vélarúmi Þorsteins EA-810 (sknr. 1903) þann 31. október 2003. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
1) Nefndin leggur til að Siglingastofnun Íslands geri strax 
athugun á ástandi skipa sem eru með sambærilega hönnun. 
2) Nefndin leggur til að reglubundnar þykktarmælingar verði 
á lögnum tengdum þessari hönnun. 

1) Þegar umrætt atvik átti sér setti Siglingastofnun af stað átak til 
að kanna ástand skipa sem stunda uppsjávarveiðar og þau skip 
sem eru með sambærilega hönnun. 
2) Systurskip Þorsteins EA-810, sknr. 1903, eru Áskell EA-048, 
sknr. 1807, og Jóna Eðvalds SF-200, sknr. 1809. 
3) Siglingastofnun vinnur að því að ákvæði um 
lekaviðvörunarbúnað verði skýrar í reglum og taki til allra skipa.  
4) Siglingastofnun er að vinna að rannsóknarverkefni um 
vatnsþéttleika skipa en þar er sérstaklega tekið tillit til hönnunar 
lagna og eftirlits með tæringu. Frumniðurstaða verkefnisins mun 
liggja fyrir á árinu 2005. 
5) Við þykktarmælingar á skipum eru m.a. lagnir í vélarúmum skipa 
þykktarmældar og gerðar eru athugasemdir ef þær standast ekki 
reglur. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
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Nr. máls: Atvikalýsing: 
125/03 Farmur kastast til um borð í Hólmaranum SH-114 (sknr. 6851) og báturinn lagðist á hliðina og sökk þann 14. 

desember 2003. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Í ljósi þeirra upplýsinga að menn séu að lokast inni í bátum 
sínum þegar kör fara fyrir hurðir vill nefndin benda á hversu 
alvarlegar afleiðingar það getur haft. 
Nefndin leggur til að Siglingastofnun Íslands beiti sér fyrir því 
að skylt verði á skipum, þar sem hætta er á slíku, séu 
tvískiptar hurðir. 

1) Í reglum um smíði og búnað báta allt að 15 metrum, nr. 
592/1994, með síðari breytingum er ekki að finna ákvæði um 
tvískiptar hurðir. 
2) Í ofangreindum reglum er að finna ákvæði um tvær 
útgönguleiðir sem neyðarútganga fyrir allar vistarverur. 
3) Með tilliti til tillögu rannsóknarnefndar sjóslysa í öryggisátt og í 
ljósi þeirra upplýsinga að menn séu að lokast inni í bátum sínum 
þegar kör fara fyrir hurðir mun Siglingastofnun við endurskoðun 
reglna um smíði og búnað báta skoða hvort skylda beri tvískiptar 
hurðir á skipum, þar sem hætta er á menn lokist inni þegar kör fara 
fyrir hurðir eða hvort ákvæði um neyðarútganga uppfylli 
öryggiskröfur. 

Verkefni: L-125/03-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Skoða hvort skylda eigi tvískiptar hurðir þar sem kör geta farið fyrir hurðir. Stjórnsýslusvið Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
126/03 Skipverji slasast um borð í Sjöfn VE-037 (sknr. 1852) er tjakkur í krana brotnar við trolltöku þann 21. maí 

2003. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin leggur til að skylt verði að allur lyftibúnaður verði 
merktur með hámarks lyftigetu (SWL). 
Nefndin leggur til við Siglingastofnun Íslands að 
öryggishjálmar verði hluti búnaðar allra skipa. 

1) Í reglum um smíði og búnað báta undir 15 metrum, nr. 
592/1994, með síðari breytingum eru ákvæði um lyftibúnað í kafla 
V-15 þar sem skylt er að allur lyftibúnaður sé merktur með 
hámarks lyftigetu. 
2) Í reglum um smíði og búnað bata undir 15 metrum eru ekki 
ákvæði um að öryggishjálmar séu hluti búnaðar báta. Í reglum um 
öryggi fiskiskipa sem eru stærri en 15 metrar eru ákvæði um að 
öryggishjálmar séu hluti af búnaði skips. 
3) Siglingastofnun vinnur við endurskoðun reglna um smíði og 
búnað báta undir 15 metrum og mun skoða ofangreindar tillögur í 
öryggisátt um öryggishjálma með tilliti til þess að þeir verði hluti 
búnaðar allra fiskiskipa. 

Verkefni: L-126/03-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Settar verði reglur um að öryggishjálmar verði hluti búnaðar allra skipa. Stjórnsýslusvið Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
010/04 Sigurvin GK-061 (sknr. 1943) fær á sig sjó og fer á hliðina í innsiglingunni til Grindavíkur. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin telur ástæðu til að eftirfarandi atriði verði tekin til 
skoðunar. 
1) Að hafnaryfirvöld á hverjum stað verði skylt að koma, 
með viðeigandi hætti, öllum öryggisupplýsingum til 
viðskiptavina sinna. Þá verði skipstjórnendum einnig skylt að 
bera sig eftir upplýsingum og fara eftir þeim. 
2) Að öll skip og bátar beri að láta vita um fjölda í áhöfn við 
brottför til Tilkynningarskyldu íslenskra skipa. 
3) Nefndin leggur til að öll íslensk skip skuli búin 
björgunarbúningum fyrir alla skipverja. Komi þeir í stað 
kröfunnar um vinnuflotbúninga." 

1) Öryggisupplýsingar til viðskiptavina hafna má finna á heimasíðu 
Siglingastofnunar Íslands og á síðu 191 á textavarpi 
Ríkisútvarpsins. Einnig mætti skoða að setja upp skilti á áberandi 
stað í Grindavíkurhöfn þar sem lesa mætti upplýsingar frá 
ölduduflinu við Grindavík. 
2) Engin ákvæði eru lögum eða reglum um tilkynningu á fjölda í 
áhöfn skipa sem eru 20 brúttótonn eða minni. Siglingastofnun mun 
skoða þá hugmynd hvort skylda beri smábáta að gefa upp fjölda í 
áhöfn við brottför í gegnum vaktstöð siglinga. 
3) Öll skip styttri en 12 metrar að lengd skulu búin 
björgunarbúningum. Fyrir þessi skip má meta björgunarbúninga 
jafngilda björgunarvestum og ef skipin eru gerð út í atvinnuskyni 
skal vera viðurkenndur vinnufatnaður fyrir alla um borð, sem er 
einangrandi og búinn floti. Hagsmunaaðilar voru sáttir við þessa 
niðurstöðu á sínum tíma. 
4) Í framhaldi af málfundum um öryggismál sjómanna árið 2003 
sem haldnir voru á úti á landi óskaði Siglingastofnun eftir afstöðu 
siglingarráðs um björgunarbúninga í smábátum. Á fundi 
siglingaráðs 21. maí sl. studdi meirihluti ráðsins það að skylda 
smábáta til að hafa björgunarbúninga um borð. Fulltrúi LS var 
andvígur tillögunni. 

Verkefni: L-010/04-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Skoða hvort skylda beri smábáta að gefa upp fjölda í áhöfn við brottför í 
gegnum vaktstöð siglinga. 

Stjórnsýslusvið Lokið 

Verkefni: L-010/04-02 Framkvæmd: Staða máls: 
Skoða hvort skylda skuli björgunarbúninga í stað flotvinnubúninga um borð í 
smábátum. 

Stjórnsýslusvið Lokið 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
051/04 Vilhelm Þorsteinsson EA-011 (sknr. 2410) tekur niðri og strandar í Grindavík. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Til að tryggja megi sem best öryggi skipa, áhafna þeirra og 
draga úr mengunarhættu telur RNS eðlilegt að hafnaryfirvöld 
á hverjum stað setji ófrávíkjanlegar verklagsreglur um skipa-
umferð. Þær taki mið af öruggum samskiptum, veðri, 
skyggni, ölduhæð, dýpi, breytingu á dýpi vegna ytri 
aðstæðna og breytingu á djúpristu vegna siglingahraða. 

1) Samkvæmt siglingalögum, nr. 34/1985, með síðari breytingum 
er að finna ákvæði um ábyrgð skipstjóra. 
2) Lög og reglur um hafnamál svo og hafnarreglugerðir fyrir 
einstakar hafnir taka skýrt og ákveðið tillit til verklags um 
skipaumferð. 
3) Unnið er að drögum að nýrri hafnarreglugerð fyrir Grindavík þar 
sem sérstakt tillit er tekið til sérstöðu hafnarinnar. 
4) Hjá Grindavíkurhöfn eru til staðar allar upplýsingar um ölduhæð 
og sveiflutíma öldu, vindhraða og -stefnu, loftþrýsting svo og 
upplýsingar um augnabliks sjávarstöðu. Það heyrir til 
undantekninga ef sjófarendur nýta sér ekki þessar upplýsingar. 
5) Siglingastofnun vinnur sífellt að mælingum í höfnum og gerir 
tæknilegar kröfur til hafnaryfirvalda og skipstjórnarmanna.  

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
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Nr. máls: Atvikalýsing: 
009/04 Óhapp verður við sjósetningu léttbáts um borð í Þerney RE-101 (sknr. 2203) þann 17. janúar 2004. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Í ljósi tíðra óhappa í meðförum léttbáta telur nefndin ástæðu 
til að leggja fram eftirfarandi tillögur í öryggisátt: 
1) Að námskeið fyrir skipverja sem annast og meðhöndla 
léttbáta verði skylduð. 
2) Að skriflegar verklagsreglur um sjósetningu léttbáta verði 
til í öllum skipum sem búin eru slíkum bátum. 

1) Siglingastofnun gaf út í desember 2003 fræðslumyndir í einu 
hulstri með tveimur mynddiskum um öryggi sjómanna sem dreift 
hefur verið um borð í öll íslensk skip. Ein þessara stuttmynda er 
fræðslumynd um léttbátinn. 
2) Í tengslum við áætlun um öryggi sjómanna hefur Siglingastofnun 
ákveðið að gera kröfu- og námslýsingu um þjálfun í notkun 
léttbáta. Þar mun stofnunin koma með hugmyndir og tillögur um 
kennsluefni og verklagsreglur um notkun léttbáta í fiskiskipum og 
að námskeið fyrir skipverja sem annast og meðhöndla léttbáta 
verði skylduð. 
3) Í undirbúningi er í Siglingastofnun Íslands drög að breytingu á 
reglugerð um atvinnuréttindi skipstjórnar- og vélstjórnarmanna, nr. 
118/1996, sem miða að því að tilgreina í reglugerðinni hvaða 
námskeið, þar með talið um notkun léttbáta, verði skilyrði 
atvinnuskírteinis. Tillögur Siglingastofnunar verða væntanlega til 
umfjöllunar á fundi siglingaráðs í mars 2005. 
4) Slysavarnaskóli sjómanna heldur þriggja daga verklegt og 
bóklegt námskeið í notkun líf- og léttbáta en námskeiðin eru 
samkvæmt ákvæðum alþjóðasamþykktar um menntun og þjálfun, 
skírteini og vaktstöður sjómanna (STCW A-VI/2). Einnig býður 
skólinn upp á námskeið í notkun hraðskreiðra léttbáta. 
5) Í reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að 
mestu lengd, nr. 122/2004, eru að finna ákvæði um léttbáta í VII. 
kafla um björgunarbúnað og fyrirkomulag hans og í VIII. kafla um 
neyðarráðstafanir, samsöfnun og æfingar. Þar eru að finna m.a. 
kröfur verklag við léttbáta í þjálfunarhandbók. 

Verkefni: L-009/04-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Breyting á reglugerð um atvinnuréttindi skipstjórnar- og vélstjórnarmanna, nr. 
118/1996, um að námskeið um notkun léttbáta verði skilyrði atvinnuskírteinis. 

Stjórnsýslusvið Lokið 

Verkefni: S-009/04-02 Framkvæmd: Staða máls: 
Áætlun um öryggi sjófarenda mun hrinda af stað gerð kröfulýsingar og 
kennsluefnis um þjálfun og notkun léttbáta. 

Samgönguáætlun Í vinnslu 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
031/04 Mánafoss (Nr. 11083) tekur niðri í innsiglingunni í Vestmannaeyjum þann 18. janúar 2004. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin telur ástæðu til eftirfarandi tillagna í öryggisátt fyrir 
höfnina í Vestmannaeyjum: 
1) Að endurskoðuð verði öll siglinga- og leiðarmerking til 
hafnarinnar. Nefndin telur að regluleg endurskoðun á 
siglingamerkjum sé bæði eðlileg og nauðsynleg og hún taki 
þá mið af breyttu umhverfi svo sem umferð, skipakosti, 
umhverfismálefnum og ekki síst öryggisþáttum. 
2) Að skoðaðir verði möguleikar á að færa sjólagnir þær sem 
eru í siglingaleið til hafnarinnar. 

1) Endurskoðun siglinga- og leiðarmerkja fyrir Vestmannaeyjahöfn 
er sífellt í athugun. Út frá tillögum rannsóknarnefndar sjóslysa í 
þessu máli hefur hafnarstjórn Vestmannaeyja ákveðið að setja upp 
lýsingu þar sem skipið tók fyrst niðri. 
2) Hafnarstjórn Vestmannaeyja er ekki að skoða þann möguleika 
að færa sjólagnir þær sem eru í siglingaleið til hafnarinnar og 
bendir á vel merkt bannsvæði. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
059/04 Þrír skipverjar um borð í Snorra Sturlusyni VE-028 (sknr. 1328) eru hætt komnir í léttbát þann 18. apríl 2004. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Í ljósi tíðra óhappa í meðförum léttbáta telur nefndin ástæðu 
til að ítreka (sjá mál nr. 009/04) eftirfarandi tillögur í 
öryggisátt: 
1) Að námskeið fyrir skipverja sem annast og meðhöndla 
léttbáta verði skylduð. 
2) Að skriflegar verklagsreglur um sjósetningu léttbáta verði 
til í öllum skipum sem búin eru slíkum búnaði. 

Sjá afgreiðslu og niðurstöður Siglingastofnunar Íslands er varða 
lokaskýrslu nefndarinnar nr. 009/04 þegar óhapp verður við 
sjósetningu léttbáts um borð í Þerney RE-101 (sknr. 2203) þann 
17. janúar 2004. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
061/04 Skipverji slasast við fall um borð í Polar Siglir GR-650 þann 21. apríl 2004. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin leggur til að gerð verði veggspjöld þar sem sjómenn 
eru minntir á öryggisatriði s.s. eins og við notkun lausra 
stiga um borð í skipum. 

1) Í reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að 
mestu lengd, nr. 122/2004, eru ákvæði um að stigar og rimlastigar 
skulu vera fastir í nýjum skipum. 
2) Siglingastofnun og verkefnisstjórn í langtímaáætlun í 
öryggismálum sjófarenda hefur gefið út fræðslupésa og 
fræðslustuttmynd um fallhættu um borð í skipum. 
3) Siglingastofnun mun leggja til í verkefnisstjórn áætlunar um 
öryggi sjófarenda að farið verði af stað með verkefni um veggspjöld 
þar sem sjómenn eru minntir á öryggisatriði eins og til dæmis 
notkun lausra stiga um borð í skipum. 

Verkefni: S-061/04-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Áætlun um öryggi sjófarenda mun setja í framkvæmd gerð veggspjalda um 
hættu vegna notkunar lausra stiga. 

Samgönguáætlun Í vinnslu 
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Nr. máls: Atvikalýsing: 
081/04 Kiran Pacific strandar út af Straumsvík þann 26. júní 2004. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Þar sem djúprist skip, og jafnvel með ókunnuga 
skipstjórnendur, koma án sérstakar leiðsagnar inn fyrir 
grunnið þar sem skipið strandaði telur nefndin ástæðu til að 
setja fram eftirfarandi tillögur í öryggisátt: 
1) Að viðeigandi úttekt verði gerð á sjómerkjum fyrir þetta 
svæði. Í þeirri vinnur leggur nefndin til að í sjókort verði 
settar merktar siglingaleiðir fyrir djúprist skip og sérstaklega 
verði athugaðir möguleikar á að sett verði bauja á grunnið 
vestur af Valhúsagrunni. 
2) Að strangt eftirlit verði með því að skipstjórnendur uppfylli 
ákvæði hafnarreglugerða um tilkynningarskyldu. 
3) Að sérstök viðurlög verði tekin upp varðandi óeðlilegar 
tafir í tilkynningum um óhöpp skipa. 

1) Með tilliti til þess að strand skipsins á sér stað vegna 
aðgæsluleysis við stjórn skipsins, að skipið hafi verið búið 
fullkomnum siglingatækjum og að alvarleg misstök hafi átt sér stað 
við stjórnun skipsins telur Siglingastofnun ekki ástæðu til að merkja 
viðkomandi grunn sérstaklega. Siglingastofnun styður þá hugmynd 
að athugar verði með sérstakar leiðbeiningar í kortum um siglingu 
djúpristra skipa á Faxaflóa.  
2) Siglingastofnun mun koma því á framfæri við hafnir landsins að 
þær stuðli að markvissum merkingum akkerislega við hafnarsvæði í 
sjókort. 
3) Í lögum um vitamál nr. 132/1999 er að finna ákvæði um 
verkefni Siglingastofnunar Íslands er varða leiðarmerki og 
leiðsögumál svo og hafnsögu- og leiðsögu í lögum um vaktstöð 
siglinga nr. 41/2003. Stofnunin sinnir þessum verkefnum af 
framsýnum metnaði. 
4) Siglingastofnun mun koma því á framfæri við 
samgönguráðuneytið að skoðaðar verði leiðir í væntanlegri 
reglugerð um vaktstöð siglinga að sérstök viðurlög verði tekin upp 
varðandi óeðlilegar tafir á tilkynningum um óhöpp slyss. Í lögum 
um vitamál nr. 132/1999 og lögum um vaktstöð siglinga nr. 
41/2003 er að finna viðurlög um brot á ákvæðum laganna.  

Verkefni: A-081/04-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Komið verður á framfæri við hafnir landsins að þær stuðli að markvissum 
merkingum akkerislega við hafnarsvæði í sjókort. 

Rekstrarsvið Átaksverkefni 

Verkefni: L-081/04-02 Framkvæmd: Staða máls: 
Breyting á reglugerð um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003, um sérstök viðurlög við 
óeðlilegar tafir á tilkynningum um sjóslys. 

Stjórnsýslusvið Lokið 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
043/04 Baldvin Þorsteinsson EA-10 (sknr. 2212) fær nótina í skrúfuna og strandar þann 9. mars 2004. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin telur ástæðu til þess að draga lærdóm af þessu 
óhappi. Hefði ekki verið um að ræða sterkbyggða skipagerð 
hefðu afleiðingar óhappsins geta orðið mun alvarlegri. 
Í því ljósi vill nefndin setja fram eftirfarandi tillögu í 
öryggisátt: 
Að Landhelgisgæsla Íslands fái til umráða sem fyrst dráttar- 
og björgunarskip að þeirri stærð sem getur dregið sem flest 
skip í siglingum við strendur landsins. 

1) Samkvæmt lögum um Landhelgisgæslu Íslands er það verkefni 
hennar að aðstoða eða bjarga skipum af strandstað eða hafa lent í 
erfiðleikum á sjó við Ísland, ef þess er óskað. Einnig er það í 
verkahring Landhelgisgæslu Íslands að gera út varðskip og önnur 
farartæki til að markmiðum Landhelgisgæslunnar verði náð. 
2) Þau skip sem Landhelgisgæslan hefur yfir að ráða í dag eru ekki 
nógu öflug til að veita stærri skipum í neyð nauðsynlega aðstoð. 
3) Með tilliti til þarfa dráttar- og björgunarskipa í framtíðinni hér við 
land er vert að skoða hugmyndir í töflu hér að framan um 
nauðsynlegan togkraft. 
4) Skoða verður þörf á dráttar- og björgunarskipum með tilliti til 
hugsanlegra gas- og olíuflutninga sem geta átt sér stað við Ísland í 
næstu framtíð. Svo og aðstoð við stór farþegaskip og 
hvalaskoðunarbáta ef farþegar þurfa að yfirgefa skipin. Sýnilegt 
þykir að 120 tonna togkraftur dráttar- og björgunarskips mun ekki 
fullnægja þörfinni eftir um áratug. 
5) Landhelgisgæsla Íslands þarf að hafa yfir að ráða dráttar- og 
björgunarskipi sem hentar við íslenskar aðstæður eða samið verði 
við þjónustu einkaaðila sem geta boðið upp á nógu stór dráttar- og 
björgunarskip. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
012/05 Eldur verður laus í lúkar um borð í Grímsnesi GK-555 (sknr. 1849) þann 15. janúar 2005. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin telur ástæðu til vegna endurtekinna bruna út frá 
olíueldavélum að Siglingastofnun Íslands hlutist til um úttekt 
á uppsetningu og frágangi slíkra tækja um borð í skipum. 

1) Ekki kemur fram hver er orsök eldsins en álitið er að olía hafi 
flætt út úr eldavélinni. Þegar skoðuð eru önnur mál þessu skylt 
hefur komið í ljós að bruni hafi átt sér stað vegna ryðgata í 
eldhólfum vélanna og vegna þess að olíusót hefur sest inn á 
reykháfinn. Þessi atriði mun Siglingastofnun skoða sérstaklega í 
samvinnu við faggilta skoðunarstofa og þegar stofnunin 
framkvæmir skyndiskoðanir.  
2) Í reglum um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 
metrum, nr. 592/1994, með síðari breytingum, er að finna ákvæði 
um eldavélar og loftræstingu. 
3) Í skoðunarhandbók um búnaðarskoðun fyrir báta minni en 15 
metrar að lengd er gert ráð fyrir því að skoðunarmenn skoði 
eldavél, eldvörn og bræðivar. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
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Nr. máls: Atvikalýsing: 
065/05 Eldur kemur upp um borð í Hrund BA-087 (sknr. 7403) og skipið sekkur þann 16. maí 2005 og mannbjörg 

verður. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Vegna tíðra bruna í smábátum leggur nefndin til að 
Siglingastofnun Íslands kanni möguleika á föstum 
slökkvibúnaði í vistarverum þeirra. 

1) Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum kemur ekki fram hvers 
vegna eldur varð laus um borð í bátnum. Þó er ekki talið ólíklegt að 
orsök eldsins hafi verið út frá eldavél bátsins.  
2) Í reglum um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 
metrum, nr. 592/1994, með síðari breytingum, eru einungis ákvæði 
um fastan slökkvibúnað í vélarúmum báta með mestu lengd 8 
metra og þar yfir. Gert er ráð fyrir handslökkvitækjum, einum eða 
tveimur, í alla báta.  
3) Í dag eru smábátar útbúnir rafmagnseldavélum með 
keramikhellum sem koma í stað eldavéla sem ganga fyrir olíu eða 
gasi.  
4) Siglingastofnun Íslands mun í samvinnu við bæði framleiðendur 
og hagsmunaaðila láta kanna þann möguleika að fastur 
slökkvibúnaður í vistarverum smábáta verði, þar sem við á, hluti af 
kröfum í reglum um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 
15 metrum, nr. 592/1994, með síðari breytingum 

Verkefni: L-065/05-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Kannað verði í samvinnu við framleiðendur og hagsmunaðila hvort fastur 
slökkvibúnaður í vistarverum smábáta skuli vera hluti af kröfum í 
Norðurlandareglum þar sem við á. 

Stjórnsýslusvið Lokið 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
088/05 Slæmt ástand í lögnum sjókælingar Millu SH-234 (sknr. 2321) er verið var að taka aðalvélina og aftengja 

sjólagnir þann 1. október 2005. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin sér ástæðu til að leggja til eftirfarandi tillögu í 
öryggisátt: 
Að Siglingastofnun Íslands hlutist til um að sérstök athugun 
verði gerð á bátum með frágang þar sem koparnippill er 
notaður með ryðfríu efni í sjókælilögnum. 
Nefndin beinir því til Siglingastofnunar að gefa út sérstaka 
viðvörun vegna þessa til bátseigenda, skoðunarmanna og 
skipasmiða. 

1) Siglingastofnun mun vekja athygli skoðunarstofa og skipasmiða 
á að ólíka málma megi ekki tengja saman í kælivatnsbúnað vegna 
tæringarhættu. 
2) Skipaeftirlitssvið Siglingastofnunar mun við skyndiskoðanir 
athuga sérstaklega hvort ákvæði um kælivatnsbúnað séu uppfyllt. 

Verkefni: A-088/05-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Siglingastofnun mun vekja athygli skoðunarstofa og skipasmiða um rétta 
tengingu ólíkra málma og við skyndiskoðanir athuga hvort ákvæði um 
kælivatnsbúnað séu uppfyllt 

Skipaeftirlitsvið Átaksverkefni 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
094/05  Gugga SH-080 (sknr. 6412) strandar og stjórnandi sofnar þann 27. júlí 2005. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Í ljósi tíðra óhappa sem hafa orðið þegar einn maður hefur 
verið á siglingavakt og sofnað telur nefndin ástæðu til að 
leggja til eftirfarandi tillögu í öryggisátt: 
Að Siglingastofnun Íslands skoði kosti þess að viðurkenndur 
vökubúnaður „Vökustaur“ verði skyldaður um borð í öll sjóför 
þar sem einn maður standi siglingavakt enda sé ekki annar 
viðvörunarbúnaður til staðar. 

1) Í frumvarpi til laga um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, 
skemmtibáta og annarra skipa er gert ráð fyrir takmörkuðum 
útivistartíma þeirra sem m.a. róa einir í 14 klst. á hverju 24 klst. 
tímabili. 
2) Siglingastofnun Íslands hefur lagt til við Landssamband 
smábátaeigenda að það skoði kosti þess að viðurkenndur 
vökubúnaður verði hluti af tækjabúnaði smábáta. 
3) Landssamband smábátaeigenda mun upplýsa félagsmenn sína 
um þá slysahættu sem getur stafað af því ef skipsstjórnendur, sem 
róa einir, sofni á siglingavakt. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sérstakt verkefni ekki nauðsynlegt.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
011/06 Hrönn ÍS-303 (sknr. 2049) verður vélarvana og dregin til hafnar þann 31. janúar 2006. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin bendir á að samkvæmt Norðurlandareglum er ekki 
heimilt að hafa drengöt á rafgeymakössum. Við þær 
útgerðaraðstæður sem íslenskir sjómenn búa við getur verið 
nauðsynlegt að hafa dren og beinir nefndin því til 
Siglingastofnunar að skoðaðar verði leiðir til að samhliða 
kröfunni um sýruheldni sé unnt að koma við dreni þannig að 
rafgeymar verði ekki fyrir skemmdum vegna sjósöfnunar í 
kössum 

1) Að komið verði fyrir sérstöku loki á rafgeymakassann þar sem 
hleypa mætti vökva úr kassanum. 
2) Að komið verði fyrir sérstökum sýruheldum hólki eða flösku þar 
sem dren getur safnast saman og síðan fjarlægt. 

Verkefni: A-11/06-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Siglingastofnun mun við sín eftirlitsstörf taka mið af því að ákvæðum í 
Norðurlandareglum um rafgeyma og sýruhelda hólka eða flöskur verði framfylgt. 

Skipaeftirlitssvið Átaksverkefni 

 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
127/06 Slys af völdum efna áttu sér stað um borð í Aðalsteini Jónssyni SU-11 (sknr. 2699) þann 19. október 2006. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin leggur til að Siglingastofnun Íslands (verkefnisstjórn 
í áætlun í öryggismálum sjómanna) taki saman og gefi út 
leiðbeinandi fræðsluefni (sérrit/bækling) yfir hættuleg efni 
sem algeng eru um borð í skipum. 
Þá leggur nefndin til að þegar verði hafist handa við að 
endurskoða innihald lyfjakista skipa með tilliti til viðbragða 
gegn hættulegum efnum sem notuð eru um borð í skipum. 

1) Siglingastofnun mun í samstarfi við verkefnisstjórn áætlunar um 
öryggi sjófarenda beita sér fyrir því að gefinn verði út sem fyrst 
fræðslupési um hættuleg efni í skipum. 
2) Siglingastofnun mun fara yfir reglugerð um heilbrigðisþjónustu, 
lyf og læknisáhöld um borð í íslenskum skipum, nr. 365/1998, með 
tilliti til hættulegra efna sem notuð eru um borð í skipum. 

Verkefni: S-127/06-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Siglingastofnun mun í samstarfi við verkefnisstjórn áætlunar um öryggi sjófarenda 
beita sér fyrir því að gefinn verði út sem fyrst fræðslupési um hættuleg efni í 
skipum. 

Samgönguáætlun Lokið 

Verkefni: L-127/06-02 Framkvæmd: Staða máls: 
Siglingastofnun mun fara yfir reglugerð um heilbrigðisþjónustu, lyf og læknisáhöld 
um borð í íslenskum skipum, nr. 365/1998, með tilliti til hættulegra efna sem 
notuð eru um borð í skipum. 

Stjórnsýslusvið Lokið 

 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
080/07 Reyðar SU-604 (sknr. 6379) fær leka, verður vélarvana og er dreginn til hafnar 13. júní 2007. 
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Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin bendir á að í lokaskýrslu hennar í máli nr. 08805 hafi 
verið beint til Siglingastofnunar tillögu í öryggisátt þess efnis 
að stofnunin hlutaðist til um sérstaka athugun á bátum þar 
sem tengd væru saman ólík efni. Einnig yrði gefin út sérstök 
aðvörun þar að lútandi til bátseigenda og skipasmiða. 
Nefndin ítrekar hér með mikilvægi tillögunnar. 

1) Í lokaskýrslu rannsóknarnefndar sjóslysa í máli nr. 088/05 um 
slæmt ástand í lögnum sjókælingar Millu SH-234 (sknr. 2321) er 
verið var að taka aðalvélina og aftengja sjólagnir 1. október 2005 
lagði nefndin til að Siglingastofnun Íslands hlutist til um að sérstök 
athugun verði gerð á bátum með frágang þar sem koparnippill væri 
notaður með ryðfríu efni í sjókælilögnum og jafnframt benti nefndin 
því til Siglingastofnunar að gefa út sérstaka viðvörun vegna þessa 
til bátseigenda, skoðunarmanna og skipasmiða.  
2) Við afgreiðslu á lokaskýrslunni benti Siglingastofnun á að í 
reglum um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 
metrum, nr. 592/1994, með síðari breytingum, væri að finna 
ákvæði í 7. gr. um kælivatnsbúnað í kafla V-8 um vélbúnað. Eins 
og fram kemur í ákvæðum ofangreindra reglna skal 
kælivatnsbúnaður vera úr efni sem ekki tærist og að ekki megi 
tengja saman ólíka málma vegna hættu á tæringu. 
3) Samkvæmt tillögu rannsóknarnefndar sjóslysa og niðurstöðu 
Siglingastofnun Íslands í ofangreindu máli hefur stofnunin lagt 
sérstaka áherslu á að vekja athygli skoðunarstofa og skipasmiða á 
að ákvæði 7.1 hér að ofan skuli haldið. Einnig hefur 
skipaeftirlitssvið stofnunarinnar skoðað sérstaklega hvort 
ofangreind ákvæði séu uppfyllt þegar farið er í skyndiskoðanir 
smábáta. 

Verkefni: Framkvæmd: Staða máls: 
Sjá verkefni A-088/05-01.  Lokið 
 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
074/07 Skipverji slasast við fall um borð í Birtingi NK-119 (sknr. 2329) þann 25. apríl 2007. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin beinir því til Siglingastofnunar að gerð verði sérstök 
könnun á hversu algengt sé að reglum um áhættumat í 
skipum sé ekki framfylgt. 

1) Siglingastofnun mun í samstarfi við verkefnisstjórn áætlunar um 
öryggi sjófarenda beita sér fyrir því að gefinn verði út sem fyrst 
fræðslupési um hættumat í skipum. 
2) Í lögum um Siglingastofnun annast stofnunin framkvæmd laga 
um eftirlit með skipum. Samkvæmt reglugerð um ráðstafanir er 
stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna um borð í skipum, nr. 
200/2007, er að finna ákvæði um hættumat í skipum. Hér sinnir 
Siglingastofnun sínu lögbundna eftirlitshlutverki. 

Verkefni: S-074/07-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Siglingastofnun mun í samstarfi við verkefnisstjórn áætlunar um öryggi sjófarenda 
beita sér fyrir því að gefinn verði út fræðslupési um hættumat í skipum. 

Samgönguáætlun Lokið 

 
 
Nr. máls: Atvikalýsing: 
160/07 Særif SH-25 (sknr. 2657) verður stjórnvana og dregið til lands þann 27. nóvember 2007. 
Tillaga í öryggisátt: Afgreiðsla Siglingastofnunar: 
Nefndin telur óviðunandi að ekki sé hægt að komast að 
stjórnbúnaði stýris innan úr skipi og beinir því til 
Siglingastofnunar Íslands að hún endurskoði reglur þar um. 

1) Siglingastofnun mun skoða hvort rétt sé að breyta reglum um 
stýrisbúnað á bátum sem eru með mestu lengd allt að 15 metrum 
og finna má í reglum nr. 592/1994 með síðari breytingum, þannig 
að komast megi að stjórnbúnaði stýris innan úr skipi. 

Verkefni: L-160/07-01 Framkvæmd: Staða máls: 
Siglingastofnun mun láta skoða hvort rétt sé að breyta reglum um stýrisbúnað í 
smábátum. 

Stjórnsýslusvið Lokið 
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TILLÖGUR Í ÖRYGGISÁTT II - sem ekki eru í hreyfilistum SÍ  

Í eftirfarandi samantekt eru aðrar tillögur RNS í öryggisátt sem Siglingastofnun Íslands hefur tekið 
til afgreiðslu en eru ekki á hreyfilistum hennar.  Flokkunin er gerð fyrir hvert ár fyrir sig. 
 
 
Tillögur í öryggisátt 2006 
 

Nr.  
máls 

Tillögur RNS 2006 Niðurstaða Siglingastofnunar Íslands 

 
077 06 

 
Strand í Reykjavík 
 
Nefndin leggur til að Siglingastofnun Íslands 
hlutist til um að merkt verði siglingaleið inn að 
bryggjuhverfinu. 
 

 
 

Engin niðurstaða 

 
 
 
 
Tillögur í öryggisátt 2003 
 

Nr.  
máls 

Tillögur RNS 2003  Niðurstaða Siglingastofnunar Íslands 

 
025 03 

 
Leki í tréskipum 
 
Nefndin vill koma þeirri ábendingu til 
skipstjórnenda og útgerða tréskipa að hafa betra 
eftirlit með skipum sínum hvað varðar leka. Þar 
sem sjálfvirkar dælur eru látnar vakta austur 
dæla þær oft á tíðum án vitundar skipverja. 
Nefndin bendir stjórnendum á að stöðva 
dælurnar með reglubundnu millibili og kanna 
hvort austur komi inn í skipið.  
 
 
Þar sem leki kemur fram á skipstjóri að láta fara 
fram leit að lekanum og í framhaldi á útgerð að 
sjá til þess að skipið sé þétt á viðeigandi hátt. 
 

 
Ekki liggur fyrir nein sérstök 
niðurstaða fyrir þetta mál. 
 
Annað: 
Siglingastofnun vann að 
rannsóknarverkefni um 
vatnsþéttleika skipa, vatnsþétta 
niðurhólfun þeirra og 
loftræstingu um borð í íslenskum 
skipum. Frumniðurstaða 
verkefnisins lá fyrir á árinu 2005. 
 

Lokaskýrsla var tilbúin í desember 
2006.  Hægt er að nálgast hana á 
vefsíðu Siglingastofnunar. 
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Tillögur í öryggisátt 2001 
 
 

Nr.  
máls 

Tillögur RNS 2001 
Niðurstaða Siglingastofnunar 

Íslands 
 

008 01 
 
Stjórn skips án réttinda 
Nefndin telur að koma mætti í veg fyrir svona atvik ef 
útgerðarmönnum minni fiskiskipa yrði gert skylt svo að 
óyggjandi sé að alltaf skuli vera maður með 
skipstjórnarréttindi við stjórn skips á siglingu. Það ber að 
hafa í huga að illa hefði getað farið ef veður hefði verið 
verra. 
 
Nefndin leggur til í ljósi atvika sem orðið hafa vegna 
strands og árekstra minni fiskiskipa  á liðnum árum að 
þeir, sem lenda í slíkum óhöppum, verði gert skylt að 
sækja námskeið fyrir skipstjórnarmenn í stjórn og siglingu 
skipa. Ábyrgð skipstjórnarmanna á verðmætum og 
mannslífum verður að vera raunhæf í verki. Skilningi á á 
slíkri ábyrgð er best komið til skila með aukinni fræðslu 
eða símenntun. Ljóst er að þörf er á aukinni fræðslu 
varðandi vélgæslu fyrir stjórnendur smábáta svo að þeir 
uppfylli ákvæði laga þar um. 
 

Engin niðurstaða 

 
 

 

 

 
 

 

Skipstjóra, útgerðarmanni og öðrum þeim sem 
verða þess áskynja að sjóslys hafi orðið ber að 

tilkynna það til RNS 
 

Skipstjórnarmönnum ber að: 
 

 Skrá atburðinn í dag- eða leiðarbók. 
 Kalla til lögreglu til að taka skýrslur af skipstjóra, vitnum og 

hinum slasaða ef um slys er að ræða og mannslát. 
 Tilkynna sjóslys og önnur atvik til RNS. 
 Gera ítarlega skýrslu um atvik s.s. slys á fólki, ef það gerist utan 

hafnar. 
 Sjá um að taka til varðveislu sönnunargögn. 
 Afhenda skýrslur og hluti til RNS við komu til hafnar. 
 Tilkynna slys á fólki til Tryggingastofnunar ríkisins. 
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Tillögur í öryggisátt 2000 
 
Hér á eftir eru tillögur sem gerðar voru vegna atvika á árinu 2000 en starf Siglingastofnunar Íslands 
á grundvelli nýrra laga hófst ekki formlega fyrr en seinni hluta ársins 2001 þ.e. þegar ný reglugerð 
tók gildi.  Nokkur þessara atriða sem eru frá þessu ári hafa komið fyrir með einum eða öðrum hætti 
með öðrum málum síðar.  RNS þykir rétt að halda þessum tillögum til haga til upplýsinga fyrir 
sjófarendur og möguleikum á endurskoðun síðar ef tilefni þykir til þess. 
 

Nr.  
máls 

Tillögur RNS 2000 

 
013 00 

 
Leki 
Nefndin leggur til að búnaður, sem gefur viðvörun, ljós eða hljóðmerki, ef vökvi 
safnast fyrir í rýmum skips, verði gerður að skyldubúnaði um borð í skipum. 
Skipstjórnarmönnum verði gert skylt að prófa þennan búnað reglulega (vikulega eða 
oftar) og bóka um prófun í dagbók skips. 

 
020 00 

 
Bátur ferst, banaslys 
1. Nefndin bendir á mikilvægi þess að sjómenn taki mið af fyrirliggjandi spám um 

veður og sjólag.  
2. Nefndin vill sérstaklega benda á gildi upplýsingakerfa um veður og sjólag eins og 

Siglingastofnun Íslands rekur.  
3. Nefndin telur að ástæða sé til að eftir nýsmíði og breytingar á bátum í þessum 

stærðarflokki fari fram vigtun í landi til að tryggja sem best réttar þungastærðir. 
4. Nefndin telur að endurskoða þurfi þær þungatölur sem notaðar eru í 

stöðugleikagögnum fyrir þyngdir veiðarfæra um borð í bátum sem þessum, þar 
sem þær virðast í mörgum tilvikum of lágar. 

5. Nefndin bendir á að ástæða sé til að skoða hvort ekki sé nauðsynlegt að auðvelda 
framsetningu stöðugleikagagna fyrir minnstu bátana. 

6. Nefndin vekur sérstaka athygli á því að mikilvægt sé að björgunarbúningar, sem 
kveðið er á um að séu um borð, séu á aðgengilegum stað.  

7. Nefndin bendir á mikilvægi þess að fleiri en ein útgönguleið sé fær úr stýrishúsi og 
þaðan sé unnt að komast út í björgunarbúningum. 

8. Nefndin bendir á nauðsyn þess að breyta þarf neyðarrofa á sjálfvirkum 
tilkynningaskyldubúnaði þannig að augnabliks handtak nægi til að gangsetja 
neyðarboð. 

9. Nefndin bendir á að óheppilegt sé að staðsetja gúmmíbjörgunarbát aftantil á 
frambyggðum báti. 

10. Nefndin telur æskilegt að öll skráningarskyld skip með heilsárs haffæri skuli búin 
frífljótandi neyðarsendum. 

 
026 00 

 
Skip tekur niðri á Djúpavogi 
Nefndin bendir á að óviðunandi sé að ekki séu til staðar nauðsynlegur varabúnaður 
hjá hafnaryfirvöldum þannig að mikilvæg sjómerki séu ljóslaus um lengri eða skemmri 
tíma. 

 
028 00 

 
Slys í stiga 
1. Nefndin telur það varhugavert að fara um stiga í skipi með því að snúa baki í 

þrepin. Þarf þá að taka tillit til hvíluflatar fótar á stigaþrepi og öryggi handfestu á 
handriði. Öryggi handfestar á handriði þegar baki er snúið í þrepin og fara á niður 
stigann er stórlega skert miðað við að snúa að stiganum. 

 
2. Nefndin vill benda skipstjórnarmönnum á ábyrgð þeirra á að skrá í dagbók 

skipsins samkvæmt gildandi lögum og reglum um færslu skipsbóka. Skrá skal atvik 
er verða og geta haft þýðingu fyrir ferð skips og öryggi þess eða manna sem á því 
eru. Vill nefndin vekja sérstaka athygli á skyldu skipstjórnarmanna að skila skýrslu 
til Tryggingastofnunar ríkisins um öll atvik er geta orðið bótaskyld, þ.e. öll slys eða 
atvik er verða og geta leitt til bótaskyldu. 
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Nr.  
máls 

Tillögur RNS 2000 

 
034 00 

 
Slys / lögskráning 
Nefndin vill benda á að mikilvægt sé að lögskráning skipverja sé alltaf í samræmi við 
mönnun skipsins hverju sinni. Að allir, sem ráðnir eru sem skipverjar, séu skráðir í sína 
stöðu. Lögskráning skipverja er til þess að ljóst sé hver eða hverjir eru á skipinu ef 
eitthvað kemur fyrir. 
 

 
039 00 

 
Strand í Grindavík 
Varðandi ábendingu skipstjórnarmanna um fleiri leiðarmerki til að marka 
siglingarennuna lengra út telur nefndin rétt að taka hana til rækilegrar skoðunar og 
fjölga leiðarmerkjum ef það er talið gerlegt. Skipstjórnarmenn verða þó að huga vel að 
því hver á sínu skipi hvernig aðstaða er um borð til að fylgjast með leiðarmerkjum af 
stjórnpalli. Má t.d. geta þess að það getur verið þörf á að skipstjórnarmaður fari upp á 
stýrishús til að fylgjast með leiðarmerkjum ef þau sjást ekki af stjórnpallinum sjálfum 
við aðstæður sem reyndust vera um borð í þessu skipi. Í slíkum tilvikum ber að nota 
talstöðvar til að bera boð á milli skipstjóra og stýrismanns ef þörf krefur eða nota 
talstöðvar ef þær eru fyrir hendi. 
 

 
041 00 

 
Strand í Sandgerði 
Nefndin vill vekja sérstaka athygli á að í þessu tilviki er það skipstjóri sem annast að 
stýra skipinu en felur öðrum skipverjum að fylgjast með leiðarmerkjum og segja sér til. 
Er þetta andstætt grundvallarreglum um störf skipstjóra þar sem ætlast er til að hann 
stjórni siglingu skipsins en taki ekki við boðum frá öðrum. 
 

 
045 00 

 
Bátur sekkur 
Nefndin bendir á þörf þess að settar verði reglur um hleðslu smábáta, sem bæði taki 
til nýrra og gamalla báta þar sem fram komi hámarkshleðsla í skírteinum þeirra. 
 

 
049 00 

 
Stjórnandi sofnar, strand 
Nefndin leggur til að breyting verði gerð á ákvæði laga um útivist smábáta og lengd 
vinnutíma þeirra er róa og sigla smábátum ( bæði fiskibátum og skemmtibátum). Í ljósi 
fjölda tilvika þar sem slys hafa orðið á smábátum ( bátum undir 15 metrum) og rekja 
má til ofþreytu og skorts á hvíld skipstjórnarmanna eða annarra skipverja telur 
nefndin þörf á að núgildandi reglum verði breytt þannig að aðilum sé skylt að taka 
lágmarkshvíld á hverjum 24 klukkustundum. Þær reglur verða að taka mið af því að 
skylt er að staðinn sé vörður í skipi á meðan það er á sjó. Koma þarf í veg fyrir að bátar 
séu á reki á siglingaleið annarra skipa án þess að hafður sé maður á verði þótt 
báturinn sé á reki, þ.e. ekki á ferð.  
 
Við rannsókn mála hefur það oft komið fram að skipverji /skipverjar leggi sig til hvíldar 
og enginn á verði svo klukkustundum skiptir (1-6 klukkustundir). Það hlýtur að vera 
hverjum manni ljóst hvaða hætta er á ferðum fyrir skip og skipverja þegar enginn er til 
að fylgjast með umferð svo og reki skips. 
 

 
054 00 

 
Skipverji slasast 
Nefndin ítrekar fyrri ályktanir um nauðsyn þess að þeir sem settir eru til að stjórna 
vindum fái sérstaka þjálfun og brýnt fyrir þeim að vera ávallt með hugann við að 
stjórna tækinu þar sem líf og heilsa annarra skipverja getur ráðist af réttum 
viðbrögðum þeirra. 
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056 00 

 
Skip missir stýri 
Nefndin telur að heimildarákvæði fyrir Siglingastofnun til að gefa út tímabundið 
haffæri ef búnaði skips er áfátt verði að takmarka mikið frá því sem nú er eða afnema 
alveg. Mörg dæmi eru um að skipi sé haldið úti ár eða meira án þess að fá nema 
tímabundið haffæri frá einni viku upp í þrjá mánuði. Leggur nefndin til að ekki verði 
veittur frestur nema í einn mánuð í undantekningartilvikum þegar afla þarf varahluta 
og ástand þess búnaðar sem viðkomandi athugasemd er gerð við rýri ekki öryggi skips 
og skipshafnar á neinn hátt. Að þeim tíma liðnum skal skipið uppfylla öll ákvæði laga 
og reglna eða synjað verði um framlengingu haffæris þar til úrbætur hafi verið gerðar. 
 

 
062 00 

 
Skip tekur niðri á Húsavík 
Nefndin telur nauðsynlegt að gera breytingu á leiðarmerkjum sem leiða í r/v 113°5 og 
færa þau norðar svo að þau gefi leiðarlínu um r/v 080° eða setja ný merki er marki þá 
leiðarlínu sem gefi stjórnendum stórra og djúpristra skipa, sem leggjast eiga að 
Norðurgarðinum, meira svigrúm til að snúa skipinu að bryggjunni. 
 

 
072 00 

 
Skipverji slasast 
Að um borð í skipinu sé hugað að vinnuaðstöðu áhafnar og að yfirmenn jafnt sem 
aðrir undirmenn skipsins bíði ekki eftir slysum á þeim stöðum, sem "næstum því slys" 
hafa orðið á áður en gripið er til aðgerða líkt og í þessu tilfelli. 
 

 
074 00 

 
Stjórnandi sofnar, strand 
Nefnin ítrekar fyrri ályktanir varðandi sambærileg atvik þegar skipstjórnarmaður 
sofnar sem leiðir til strands. Eru slík atvik nokkuð algeng á minni bátum og er brýn 
nauðsyn til að takmarka lengd samfelldrar vinnu hjá sjómönnum á smábátum eins og 
gert hefur verið hjá öllum öðrum stéttum. Þess ber einnig að geta að útivera smábáta 
þar sem skipverji / skipverjar sofa og enginn er á vakt um borð og báturinn á opnu hafi 
er einnig mjög varasamt með hliðsjón af öryggi skips og skipverja. 
 

 
079 00 

 
Skip strandar í Grindavík 
Nefndin vill benda skipstjórnarmönnum á að tryggja ávallt öryggi skipsins við siglingu, 
sérstaklega þar sem mikillar nákvæmni er krafist. Í áhöfn þeirra sé ávallt skipverjar, 
sem geta handstýrt þegar þess er þörf. Einnig bendir nefndin á að það er skylda 
skipstjóra að sjá til þess að undirmenn fái tillhlíðilega þjálfun, í þessu tilfelli að stýra 
skipinu skammlaust, sem öðrum þeim störfum sem fylgja góðri sjómennsku. 
 

 
082 00 

 
Eldur í vélarúmi 
Nefndin telur að við setningu nýrra reglna um öryggi á fiskiskipum hafi ekki verið 
hugsað um öryggi þeirra skipverja sem eru á skipum sem smíðuð voru fyrir gildistöku 
reglnanna. Vill nefndin vekja sérstaka athygli á því að fjöldi gildandi reglna er bæta 
eiga öryggi á íslenskum skipum koma ekki að neinu gagni nema varðandi skip sem 
smíðuð eru eftir gildistöku reglnanna. Afleiðingarnar eru þær að öryggi íslenskra 
sjómanna er mikið misskipt eftir því hver aldur skipanna er sem þeir eru á. 
 
Telur nefndin að allar nýjungar í öryggismálum sjómanna eigi að gilda fyrir öll íslensk 
skip eftir 6 mánaða umþóttunartíma frá gildistöku laga og reglna, einnig fyrir eldri 
skip. 
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084 00 

 
Skipverji slasast 
Verkstjórar á skipinu þurfa ávallt að huga að öryggi þeirra skipverja, sem þeir stjórna. 
Þetta er ekki síður mikilvægt þegar óvanir menn eru látnir vinna störf, sem þeir þekkja 
lítið sem ekkert til. 
 

 
090 00 

 
Efnaslys 
1. Nefndin telur að þörf sé á víðtækri fræðslu fyrir sjómenn almennt um notkun og 

umgengni við lofttegundir sem notaðar eru undir þrýstingi um borð í skipum, s.s. 
kælimiðla og slökkvimiðla hvers konar.  

2. Nefndin bendir á mikilvægi þess að kæli-og frystibúnaður verði skoðunarskyldur 
eins og annar vélbúnaður um borð í skipum. 

 
 

093 00 
 
Bátur sekkur, banaslys 
1. Nefndin bendir á mikilvægi þess að fylgt sé strangt eftir lögboðnum, 

tímabundnum skoðunum á síðu- og botnlokum.  
2. Nefndin vill sérstaklega benda á gildi viðvörunarbúnaðar, sem nemur breytingar á 

vökvahæð í rýmum, sem eru um lengri tíma óvöktuð. Telur nefndin ástæðu til að 
huga að því hvort ástæða sé til að slíkur búnaður verði skyldaður í fiskiskip af 
ákveðinni stærð.  

3. Nefndin telur ástæðu til að útbúnar verði leiðbeiningar í væntanlegri 
langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda, um hvað ber að varast og hvernig á 
að standa að austri frá rýmum. Sérstaklega ber að varast sjálfvirkan austur í lengri 
tíma án vöktunar á rými eða mælingar á vökvahæð í brunni.  

4. Nefndin bendir á mikilvægi þess að fylgt sé strangt eftir lögboðnum, 
tímabundnum þykktarmælingum á byrðingi skipa, með sérstakri áherslu á 
viðkvæma staði eins og lestarbrunna, sjótanka, keðjukassa o.fl.  

5. Nefndin bendir á mikilvægi þess að vatnsþétt hólfun skips sé ávalt í lagi og 
vatnsþétt lokun tryggð í rekstri skips.  

6. Nefndin vill vekja sérstaka athygli á því að um borð sé ávalt öryggisbúnaður sem 
lög kveða á um.  

7. Nefndin vekur sérstaka athygli á því að allir flotbúningar, sem kveðið er á um að 
séu um borð, séu á eða sem næst stjórnpalli.  

8. Nefndin bendir á mikilvægi þess að skipverjar klæðist strax flotbúningum þegar 
sýnt er að skipverjar megi búast við því að þurfa að yfirgefa skipið.  

9. Nefndin bendir á að kynnt sé rækilega fyrir mönnum hvernig nota eigi sjálfvirkan 
tilkynningaskyldubúnað á neyðarstundu. 

 
 

102 00 
 

 
Skipverji slasast 
Nefndin bendir á mikilvægi þess að ávallt sé unnið af ítrasta öryggi við hífingarvinnu 
og að í stað kalla og hrópa notist skipverjar við sýnilegar merkjabendingar eða 
talstöðvafjarskipti ef spilmaður hefur ekki fulla sýn yfir hífingasvæði. 
 

 
103 00 

 
Skipverji slasast 
Nefndin telur að koma megi í veg fyrir sambærileg mistök við hífingu ef höfð eru 
gaumljós við stjórnstangir fyrir vindur sem eru í pörum. Grænt ljós fyrir 
stjórnborðsvindu og rautt ljós fyrir bakborðsvindu til að auðvelda stjórnendum að átta 
sig á hvaða stjórnstöng er fyrir hvaða vindu. 

 
109 00 

 
Skip strandar á Grundartanga 
Nefndin telur að ástæða sé til að taka alvarlega ábendingu skipstjóra um leiðarljós er 
leiddu upp með norðausturkanti bryggjunnar. Er þetta sérstaklega þýðingarmikið 
þegar sterkir austlægir vindar blása í Hvalfirði. 
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Munið vefsíðu okkar www.rns.is 
 

 

 

 

  
OKKAR RANNSÓKNIR 

YKKAR HAGSMUNR 

 

Skipstjóra, útgerðarmanni og öðrum þeim sem 
verða þess áskynja að sjóslys hafi orðið ber að 

tilkynna það til RNS 
 

Skipstjórnarmönnum ber að: 
 

 Skrá atburðinn í dag- eða leiðarbók. 
 Kalla til lögreglu til að taka skýrslur af skipstjóra, vitnum og 

hinum slasaða ef um slys er að ræða og mannslát. 
 Tilkynna sjóslys og önnur atvik til RNS. 
 Gera ítarlega skýrslu um atvik s.s. slys á fólki, ef það gerist utan 

hafnar. 
 Sjá um að taka til varðveislu sönnunargögn. 
 Afhenda skýrslur og hluti til RNS við komu til hafnar. 
 Tilkynna slys á fólki til Tryggingastofnunar ríkisins. 
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