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POWIADOMIENIE O WYPADKU 

O godz. 22:35 w dniu 17 stycznia 2015 r. Norweska Komisja Badania Wypadków (AIBN) została poinformowana 

przez Norweski Urząd Morski (NMA), że statek rybacki Leif Roald LMXX z dziewięcioma osobami na pokładzie, 

wszedł na mieliznę w zatoce Hustadvika. Załoga została uratowana i przetransportowana do Vestbase koło 

Kristiansund. Przed północą tego samego wieczora jednostka zatonęła na skalistej rafie Brakan. 

18 stycznia 2015 r. AIBN poinformowała NMA i właściciela jednostki, że przeprowadzi dochodzenie w sprawie 

wypadku. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1: Wypadek miał miejsce na skalistej rafie Brakan w zatoce Hustadvika. 

Mapa: © The Norwegian Mapping Authority 
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STRESZCZENIE 

 

O godz. 21:24 dnia 17 stycznia 2015 r. statek rybacki Leif Roald z dziewięcioosobową załogą wszedł na mieliznę 

Brakan, skalistą rafę w zatoce Hustadvika, idąc z Sandnessjøen do Steinshamn, Harøy. Wiadomość Mayday 

wysyłana przez jednostkę na kanale 16 UKF została usłyszana przez Florø Radio i Wspólne Centrum Koordynacji 

Akcji Ratowniczych Południowa Norwegia (JRCC-S), jak również przez jednostki znajdujące się w pobliżu. 

Członkom załogi udało się ewakuować do tratwy ratunkowej, a następnie zostali podjęci przez dwie inne jednostki, 

które przetransportowały ich do Vestbase obok Kristiansund. 

Dochodzenie wykazało, że w decydujących minutach przed wejściem jednostki na mieliznę uwaga szypra skupiała 

się na zbliżającej się, płynącej na północ jednostce, a Leif Roald nie podążał już kursem, który został zapisany 

podczas poprzedniego rejsu. Rozeznanie sytuacji przez szypra w tej fazie opierało się głównie na jego obserwacji 

wzrokowej, uzupełnionej o informację z plotera nawigacyjnego i radaru. 

Załoga przemierzała te wody w przeszłości i uważała rejs z Troms do Møre og Romsdal za rejs rutynowy. Z tego 

powodu ta podróż nie została zaplanowana, nie zachowano również ścisłych procedur zachowania w sterówce w 

trakcie podróży. Trasa rejsu nie została wykreślona na norweskich papierowych mapach morskich. Papierowe mapy 

nie były również używane do nawigacji. Rejs był realizowany przy użyciu plotera nawigacyjnego i radaru oraz 

obserwacji wzrokowej akwenu przez nawigatora. W chwili wypadku używany był tylko jeden z dwóch radarów, 

w które wyposażona była jednostka, a echosonda była wyłączona. 

Zatoka Hustadvika, z wieloma szkierami, skałami i rafami, jest nieosłoniętym płytkim akwenem przybrzeżnym 

bezpośrednio wystawionym na działanie Morza Norweskiego. W opinii AIBN bezpieczeństwo podróży na tych 

wodach zależy od starannego planowania i dobrej oceny sytuacji przez cały czas. AIBN uważa, że właściciel 

jednostki powinien był przyjąć bardziej przejrzyste procedury planowania podróży, lepiej wykorzystać inne pomoce 

nawigacyjne w czasie rejsu oraz wystawić obserwatora po zapadnięciu zmierzchu. Mogło to pomóc w zapewnieniu, 

aby oznakowana rafa nie została przeoczona. 

W wyniku dochodzenia AIBN zaleca, by właściciel jednostki ustanowił i wdrożył procedury planowania podróży. 

W opinii AIBN, wypadek ten może również posłużyć jako lekcja dla innych statków pływających na wodach 

przybrzeżnych. 

1.         FAKTY 

Informacje oparte są na wywiadach przeprowadzonych z załogą statku, zarejestrowanych zapisach 

Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) Norweskiej Administracji Przybrzeżnej, informacjach 

udzielonych przez kapitana M/V Dart, Norweską Administrację Przybrzeżną, Norweską Administrację 

Morską, Policję, producenta plotera nawigacyjnego i armatora. 

1.1             Kolejność zdarzeń 

1.1.1          Podróż 

W czwartek 15 stycznia 2015 r. statek rybacki Leif Roald dostarczył połów w Torsken w gminie Troms. 

Leif Roald poławiał wcześniej w okolicach Bjørnøya, ale zaczął łowić na wodach przybrzeżnych w 

pobliżu Senja w gminie Troms na początku 2015 r. 

 

Statek wyszedł z Torsken około godz. 11:00 15 stycznia, uprzednio wyładowawszy swój ładunek tego 

samego poranka. Leif Roald zawinął do Sandnessjøen, a następnie kontynuował podróż na południe 

w kierunku Steinshamn na Harøy, gdzie zamierzał uporządkować sprzęt połowowy przed wyjściem do 

Halten Bank na połowy czarniaka. Łączna odległość z Torsken do Steinshamn przez Sandnessjøen 

wynosi około 600 mil morskich.  
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Statek zamierzał udać się na południe do Steinshamn wykorzystując trasę przybrzeżną. Płynąc do miejsc, 

do których już pływał, Leif Roald podążał „starymi szlakami” lub trasami wcześniej ustalonymi na 

ploterze nawigacyjnym (Olex). W sytuacji, gdy nie było zapisanego szlaku, wytyczano nowe trasy. 

W rejsie przez zatokę Hustadvika wykorzystano wcześniej wytyczoną trasę i niektóre ze „starych 

szlaków”. 

Do planowania podróży ani do nawigacji nie korzystano z papierowych map norweskich. W czasie całego 

rejsu na południe używano autopilota. 

Załoga Leif Roald potwierdziła, że rejs uznano za rutynowy. Osoby niepełniące wachty mogły 

przeprowadzić niezbędne czynności konserwacyjne na pokładzie i odpocząć przed ponownym 

rozpoczęciem połowu. 

Wachty nawigacyjne podzielone były pomiędzy szypra i nawigatora. Nawigator miał wymagane 

kwalifikacje teoretyczne, ale nie pływał wystarczająco długo, aby otrzymać certyfikat nawigatora. 

Nawigatorowi brakowało również doświadczenia w pływaniu po tych wodach, więc wachty zaplanowano 

tak, że szyper przejmował wachtę na akwenach uważanych za najbardziej wymagające nawigacyjnie. 

Przy przejmowaniu wachty przekazano informację o natężeniu ruchu na akwenie. Przy ograniczonej 

widzialności w trakcie rejsu zwykle wyznaczano jeszcze jednego członka załogi do obserwacji. 

Statek był w drodze na przybrzeżnej trasie do Folla. Szyper przekazał nawigatorowi wachtę o godz. 

13:00. Powrócił do sterówki około godz. 19:30. W tym czasie statek dotarł do końca cieśniny 

Trondheimsleia. Obaj nawigatorzy nie omówili dalszej podróży przez zatokę Hustadvika. 

Warunki pogodowe w nocy 17 stycznia były normalne dla tej pory roku. Zanotowano dość silny wiatr, 

w porywach do bardzo silnego z kierunku południowo-zachodniego i dość wzburzone morze. 

Widzialność była dobra, z tego powodu tej nocy nie było dodatkowego marynarza na wachcie. 

3-centymetrowy radar działał przez całą podróż. 

1.1.2         Wejście na mieliznę 

Około godz. 21:15 do szypra w sterówce dołączył jeden z rybaków. Przyniósł kawę dla obu i zamierzał 

zadzwonić do rodziny z telefonu komórkowego. Nie pełnił w żaden sposób roli obserwatora. 

Rozmawiano m.in. o tym, jak daleko mają do miejsca przeznaczenia – Steinshamn. W tym momencie 

skala na ekranie plotera nawigacyjnego została zmieniona tak, by można było widzieć cały akwen, w tym 

port docelowy (około 33 mile morskie w linii prostej). 

W tym czasie statkiem sterował autopilot kursem wyznaczonym na ploterze nawigacyjnym. Według 

szypra zamierzano iść kursem pomiędzy Hestskjær i Brakan. Przerywana czerwona linia kursu (zob. 

rysunek 2) jest rekonstrukcją tego, co szyper myślał, że zostało zapisane z poprzedniego rejsu. Był to 

kurs, którym szyper pierwotnie chciał podążać. Istnieje niepewność co do tego, kiedy ten kurs został 

zapamiętany po raz pierwszy. 

Szyper sprawdził tor wodny zmieniając skalę mapy, jednocześnie obserwując radar. Wyjaśnił, że być 

może nie dostrzegł wyraźnie rafy Brakan na ploterze nawigacyjnym z powodu zmiany skali mapy. 

Krótko przed wejściem na mieliznę zaobserwował jednakże skały Litlsvortna około 1,5 mili morskiej 

przed sobą. Zamierzał pozostawić je z prawej burty. W tym samym czasie uwaga jego skupiła się na 

jednostce zbliżającej się z południa. Był to zarejestrowany w Danii tankowiec M/V Dart (zwany dalej 

Dart). Leif Roald był nieco na zachód od planowanej linii kursu, ale szyper zdecydował się utrzymać kurs 

i prędkość, tak by minąć Darta lewą burtą. 

W tym momencie szyper był przekonany, że obszar pomiędzy Leif Roald a Litlsvortna jest wolny od skał, 

raf, itp. i nie miał na ekranie echa radarowego z Brakan. 
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Z mostku na Dart oficer wachtowy obserwował Leif Roald płynącego na południe. Dart również 

utrzymywał kurs i prędkość, jako że tor wodny na wschód od Brakan uznawany jest za wystarczająco 

szeroki do minięcia się lewymi burtami z jednostką wielkości Leif Roald. Z mostku na Dart kapitan 

zauważył, że Leif Roald wszedł dziobem na rafę Brakan. 

 

1.1.3      Ewakuacja ludzi 

Gdy Leif Roald wszedł na mieliznę, na pokładzie zapanowała niepewność co do tego, co się wydarzyło. 

Początkowo szyper, który nie widział żadnego innego statku oprócz tego, który zbliżał się z lewej burty 

i nie zarejestrował niczego niezwykłego na radarze, ploterze nawigacyjnym ani AIS jednostki
1

, 

zastanawiał się, czy nie zderzyli się z obiektem unoszącym się na morzu lub mniejszą jednostką. 

Dopiero w momencie, gdy dokonał zbliżenia na ploterze nawigacyjnym wyraźnie ujrzał Brakan i 

zorientował się, że jednostka weszła na mieliznę. 

Florø Radio szybko zarejestrowało i odpowiedziało na wysłany przez Leif Roald na kanale 16 UKF 

sygnał Mayday. 

Dart, który był najbliżej jednostki osadzonej na mieliźnie, zajął pozycję na południowy wschód od 

Brakan. Oświetlił teren swoimi reflektorami i na bieżąco informował Florø Radio. Kapitan na Dart 

rozważał opuszczenie szalupy, ale zdecydował się pozostać w pogotowiu, kiedy stało się jasne, że lokalna 

jednostka SAR jest już w drodze z Kristiansund. Decyzja ta była również spowodowana stosunkowo 

wzburzonym morzem i stanem załadowania Dart. 

Na pokładzie Leif Roald, silnik główny nadal pracował. Podjęto nieudaną próbę wycofania się z rafy. 

Szyper złożył Florø Radio krótki raport o sytuacji. Załoga wydostała się z pomieszczeń mieszkalnych 

i odliczyła się w całości. Oprócz szypra wszyscy mieli na sobie kombinezony ratunkowe. Były one 

                                            
1
 AIS: System Automatycznej Identyfikacji Służy elektronicznej identyfikacji i/lub wymianie informacji o jednostkach. 

Dane nawigacyjne [i] 

 

          Rysunek 2: Około godz. 20:24 UTC (21:24 czasu lokalnego) wejście na mieliznę stało się faktem. Rysunek 

          pokazuje kurs Leif Roald (ciągła linia żółta), planowaną linię kursu (przerywana linia czerwona) i kurs Darta  

         (ciągła linia purpurowa). Mapa Norweskiej Administracji Przybrzeżnej. Ilustracja: Fruholmen Drift AS/AIBN. 
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przechowywane w sterówce. Szyper zdecydował się na założenie kamizelki ratunkowej, jako że chciał 

zachować maksimum mobilności przy opuszczaniu na wodę tratwy ratunkowej. 

W pewnej chwili Leif Roald przechylił się na lewą burtę tak bardzo, że kilka okien sterówki zostało 

wepchniętych do środka. Po chwili jednostka nieco się wyprostowała, ale nadal miała ok. 30–40 stopni 

przechyłu na lewą burtę. Dla szypra była to okazja do wystrzelenia rakiet sygnałowych, co uczyniwszy 

podjął próbę dostania się do tratwy ratunkowej przechowywanej na pokładzie. Udając się w tym 

kierunku, zauważył, że sieci wypadły z pojemnika. Uznał to za niebezpieczeństwo, jako że istniało 

ryzyko, że się w nie zaplącze. Niemniej jednak udało mu się przedostać, lecz tylko po to by ujrzeć, że 

tratwa ratunkowa już wypadła za burtę i odpłynęła od jednostki, trzymając się tylko na swoim własnym 

faleniu. 

Dlatego też środkiem ratunkowym załogi została druga tratwa, umocowana na dachu sterówki. Szyprowi 

i jednemu z członków załogi udało się odpiąć tratwę i opuścić ją z lewej burty. Odcięli faleń i przeciągnęli 

tratwę do przodu i wokół dziobu na prawą burtę, aby uniknąć niebezpieczeństwa wciągnięcia tratwy 

przez maszt, gdyby statek przechylił się bardziej na lewą burtę. 

Ewakuację ludzi przeprowadzono w taki sposób, że członkowie załogi pojedynczo wskakiwali do morza 

i wspinali się na tratwę. Szyper odliczał, dopóki sam, jako ostatnia osoba, nie odwiązał falenia tratwy i nie 

wskoczył do morza. Po tym jak wszystkim udało się wejść na pokład tratwy, mogli oddalić się od Leif 

Roald i rafy Brakan. 

1.2             Akcja poszukiwawczo-ratunkowa 

Florø Radio otrzymało sygnał o niebezpieczeństwie z Leif Roald na kanale 16 o godz. 21:24. Wiadomość 

wyraźnie mówiła o tym, że Leif Roald wszedł na mieliznę. Statek posiadał radio UKF z DSC
2
 i systemem 

GPS
3
, ale funkcja DSC nie została aktywowana i prowadzona komunikacja została zarejestrowana na 

kanale 16. Na początku było trochę niepewności co do sygnału rozpoznawczego jednostki i jej pozycji. 

Dokładna pozycja została potwierdzona przez Dart. Florø Radio przekazało wiadomość do JRCC-S, 

gdzie została ona zarejestrowana jako zdarzenie w „fazie niebezpieczeństwa” o godz. 21:26. 

JRCC-S wezwało helikopter SAR „Sea King” z bazy w Ørlandet o godz. 21:27 i wezwało statek 

ratunkowy RS Erik Bye do wyjścia z Kristiansund i udania się na określoną pozycję. 

Dart pozostał na pozycji w pobliżu osiadłej na mieliźnie jednostki i przesyłał raporty o sytuacji do Florø 

Radio i Rogaland Radio, które przekazywały informacje do JRCC-S. 

W przeciągu pierwszych 20 minut poinformowano JRCC-S, że statki: Hurtigruten, przybrzeżny 

parowiec ekspresowy M/S Kong Harald oraz statek zaopatrzeniowy M/S Troms Arcturus mogą dotrzeć 

do osiadłego na mieliźnie statku przed godz. 22:00. 

Helikopter „Sea King” z Ørlandet miał około godzinę lotu po starcie o godz. 21:30. Helikopter 

ratownictwa medycznego z nurkami na pokładzie wystartował z Nordmøre Emergency Medical 

Communication Centre (AMK Nordmøre) o godz. 21:45 i poinformował o spodziewanym czasie dotarcia 

około godz. 22:24. 

Statek obsługujący nurków Fosna Poseidon wyszedł z Kristiansund w tym samym czasie co statek 

ratowniczy. Przebywał on w porcie Kristiansund i odebrał sygnał alarmowy. 

                                            
2
 DSC: Digital Selective Calling – Cyfrowe Wywołanie Selektywne. Standard przesyłania programowanych cyfrowych 

wiadomości ze statku na statek i do baz lądowych. W sytuacji niebezpieczeństwa możliwe jest aktywowanie przycisku 

alarmowego DSC w celu przekazania pozycji i identyfikatora jednostki na kanale 70 UKF, zarezerwowanym dla jednostek 

w niebezpieczeństwie. 
3
 GPS – Globalny system określania pozycji (system nawigacji satelitarnej). 
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O godz. 22:13 M/S Kong Harald poinformował, że dziewięć z Leif Roald dostało się do tratwy 

ratunkowej. Do tego czasu dwie jednostki, które wyruszyły z Kristiansund, dotarły do rafy Brakan. 

W związku z tym JRCC-S uznało, że najbardziej zasadne będzie, aby jednostki te podjęły rozbitków 

bezpośrednio. 

O godz. 22:16 Fosna Poseidon przesłał wiadomość, że podjął na pokład sześć osób, a pozostałe trzy 

znajdują się na pokładzie RS Erik Bye. Obie jednostki wróciły do Kristiansund, gdzie uratowani 

członkowie załogi zostali wysadzeni na ląd w okolicy Vestbase i wysłani na badania lekarskie. 

Wszyscy pozostali uczestnicy akcji ratunkowej zostali odwołani, a operację ratunkową zakończono 

o godz. 22:45.  

 

1.3            Pogoda i warunki hydrometeorologiczne 

1.3.1        Prognoza pogody dla zatoki Hustadvika wieczorem dnia 17 stycznia 2015 r.
4
 

Kierunek i prędkość wiatru: północno północno zachodni świeży wiatr, 8–9 m/s. 

Temperatura: 5,5°C 

Widzialność dobra (>5 mil morskich) 

Wysokość fali: 1–1,5 m 

Pora doby – światło dzienne: na tej pozycji zachód słońca 17 stycznia miał miejsce o godz. 15:38, a 

zmierzch cywilny o godz. 16:39. 

 

1.3.2 Pogoda zaobserwowana wieczorem 17 stycznia 2015 r. 

Dart zanotował następujące warunki pogodowe i stan morza na rafie Brakan: bardzo silny wiatr 

południowo-zachodni, morze chwilami wzburzone, bardzo dobra widzialność. 

Kierunek wiatru odbiega nieco od przewidywanej prognozy „yr.co”, ale zgodny jest z informacją 

udzieloną przez szypra Leif Roald. 

1.3.3 Pływy 

Według strony internetowej Norwegian Mapping Authority www.sehavniva.no i wykresu pływów dla 

zatoki Hustadvika, w chwili gdy Leif Roald wszedł na mieliznę było około godziny przed przypływem 

(191 cm powyżej zera mapy). 

                                            
4
 Źródło: http://www.yr.no 

http://www.sehavniva.no/
http://www.yr.no/
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1.4      Załoga 

Dziewięcioosobowa załoga składała się z: norweskiego szypra/właściciela, polskiego 

nawigatora/kucharza, norweskiego rybaka/mechanika i pięciu polskich rybaków. 17 stycznia w ciągu 

dnia załoga, za wyjątkiem szypra i nawigatora, zajęta była sprzątaniem maszynowni. Wieczór był wolny 

od obowiązków. 

1.4.1          Szyper/właściciel 

1.4.1.1       Kwalifikacje i doświadczenie 

Szyper/właściciel – Norweg urodzony w 1966 r. Certyfikat „Master Fisherman” klasy B, odnowiony 

w lutym 2011 r. i ważny do lutego 2016 r. 

Uczęszczał na kurs bezpieczeństwa dla rybaków w 1993 r., a następnie wziął udział w kursie 

„doszkalającym” STCW-95 dla oficerów pokładowych (trwającym 90 godzin) w związku z odnowieniem 

certyfikatu „Master Fisherman” we wrześniu 2005 r. Pływał wzdłuż tego odcinka norweskiego wybrzeża 

kilkakrotnie wcześniej i sądził, że przepływał zatokę Hustadvika raz w roku, a było to wiosną i jesienią. 

1.4.1.2      Inne informacje 

Szyper został zbadany na zawartość alkoholu we krwi przez policję po zejściu na ląd. Wynik badania był 

negatywny. 

Sprawdzenie zapisów z telefonu komórkowego szypra u operatora telefonu komórkowego nie wykazało 

żadnej aktywności podczas wypadku. 

 

 

     Rysunek 3: Rafa Brakan, listopad 2014, czas przypływu. Prowizoryczna instalacja nawigacyjna  

     znajduje się w miejscu na prawo od starej stawy, tak jak w chwili wypadku.  

     Zdjęcie: Norweska Administracja Przybrzeżna (NCA). 
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1.4.2 Polski nawigator/kucharz 

Nawigator/kucharz – Polka urodzona w 1987 r., studentka piątego roku Akademii Morskiej w Gdyni, 

potrzebowała jeszcze około ośmiu tygodni służby na statku w celu uzyskania certyfikatu nawigatora. 

Wcześniej pływała na pokładzie innych statków rybackich tego właściciela i uprzednio dwukrotnie 

przepływała przez zatokę Hustadvika. 

Zatrudniona za pośrednictwem tej samej agencji załogowej, co pozostali członkowie polskiej załogi, 

nawigator/kucharz zaokrętowała na Leif Roald po raz pierwszy w Tromsø dnia 12 stycznia 2015 r. 

1.4.3 Załoga norweska 

Obydwaj Norwegowie byli zatrudnieni jako rybacy, przy czym jeden z nich był dodatkowo 

inżynierem/mechanikiem na pokładzie. Obydwaj byli doświadczonymi rybakami, znali dobrze statek 

i uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa. 

1.4.4 Załoga zagraniczna 

Pozostałych pięciu polskich członków załogi zatrudniono jako rybaków lub w charakterze załogi 

pokładowej – rybaków. Wszyscy byli doświadczonymi rybakami i odbyli wcześniej kilka rejsów na 

pokładzie Leif Roald. 

Zatrudniono ich za pośrednictwem agencji załogowej w Polsce, która następnie potwierdziła, iż całość 

załogi zatrudnionej za ich pośrednictwem posiada ważne certyfikaty w zakresie pożarnictwa 

i bezpieczeństwa, jakie są wymagane na tych stanowiskach. Językiem roboczym na pokładzie był język 

angielski. 

 

1.5          Statek 

 

       
 

Rysunek 4: Leif Roald podczas połowów w Halten Bank w 2014 r. Zdjęcie: Freddy Silden 

 

Statek rybacki Leif Roald został oddany do użytku jako jednostka o numerze budowy 121 z Aas Mek.  

Verksted AS w Vestnes w styczniu 1983 r. Długość całkowita wynosiła 24 metry przy pojemności brutto 

167. Jednostkę wyposażono jako statek do połowu sieciami. 

 

Statek Leif Roald sprzedano aktualnemu właścicielowi we wrześniu 2007 r. Od dnia 10 września 2007 r. 

do 14 stycznia 2008 r. właściciel był zarejestrowany jako Leif Roald AS. Dnia 14 stycznia 2008 r. statek 
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przerejestrowano na nowego właściciela – Fruholmen Seafood AS, zaś 17 grudnia 2014 r. powtórnie 

przerejestrowano na właściciela Fruholmen Drift AS. 

Certyfikat bezpieczeństwa statku rybackiego ostatni raz poświadczono dnia 19 listopada 2013 r. 

i dopuszczono go do: połowów morskich typu II na obszarach morskich A1–A2. Certyfikat był ważny do 

dnia 30 czerwca 2016 r. Pośrednie badanie kadłuba i silnika przeprowadzono dnia 29 października 2014 r. 

Według stanu na 17 stycznia 2015 r. nie było żadnych zaleceń ze strony klasyfikatora i państwa bandery. 

1.6             Armator 

Spółkę Fruholmen Seafood AS utworzono w 2009 r. i zarejestrowano w Tromsø jako zatrudniającą 

dwóch pracowników. Według stanu na dzień 17 stycznia 2015 r. Fruholmen Drift AS obsługiwała trzy 

statki rybackie: Leif Roald, Nesholmen i Svenør. 

 

W 2010 r. właściciel wynajął przedsiębiorstwo doradcze w celu przygotowania podręcznika 

szkoleniowego dla statku w oparciu o Kodeks ISM
5
. Podręcznik w języku angielskim był dostępny na 

pokładzie. Po wypadku podręcznik udostępniono również AIBN. 

1.7            Opis toru wodnego 

1.7.1 Zatoka Hustadvika 

Zatoka Hustadvika jest obszarem otwartego morza położonym wzdłuż drogi wodnej pomiędzy Molde 

a Kristiansund w okręgu Møre og Romsdal. Wody są płytkie z wieloma wysepkami, szkierami i rafami, 

które w żadnej mierze nie stanowią ochrony przed Morzem Norweskim. Latarnie morskie w Kvitholmen 

i Bjørnsund oznaczają, odpowiednio, północne i południowe podejście. W zatoce Hustadvika rozbiło się 

dotychczas wiele statków
6
. 

Informacje dotyczące zatoki Hustadvika można znaleźć w Den norske los („Locja norweska”). 

Informacje przytoczone poniżej dotyczą podróży w kierunku północnym, ale informacje o rafie Brakan 

nie pozostawiają miejsca na błędną interpretację niezależnie od tego, czy podróż odbywa się w kierunku 

północnym, czy południowym: 

Po przekroczeniu Austklakken w Little Sortna należy sterować w kierunku na północ od latarni 

morskiej Hestskjær i obu stron żelaznej stawy Brakan. Podczas przypływu rafa Brakan jest 

równo z poziomem morza, jednak podczas odpływu wyłania się ponad powierzchnię jako czarna 

skała. Z Hestskjær w kierunku wschodnim ku Kristiansund tor wodny jest wolny od skał itp., pod 

warunkiem, że nie zbliżamy się nadmiernie do brzegu i żeglujemy z dala od raf
7
. 

Zawarte w przeglądzie Norweskiej Administracji Przybrzeżnej dane statystyczne dotyczące torów 

wodnych pokazują, że na rafie Brakan statki pięciokrotnie osiadały na mieliźnie w latach 1992–2015. 

Wypadek z udziałem Leif Roald był szósty. 

1.7.2 Instalacja nawigacyjna na Brakan 

Przez wiele lat instalacja nawigacyjna na Brakan miała formę żelaznego trójnogu oznaczanego na 

mapach morskich jako stawa (rys. 5). 

                                            
5
 Kodeks ISM – Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu, określony 

w rozdziale IX Konwencji SOLAS. 
6
 Store norske leksikon – norweska encyklopedia. 

7
 Fragment Den Norske los, tom 4, Stad – Rørvik, wyd. 7, s. 193. 
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W 2012 r. Norweska Administracja Przybrzeżna środkowej Norwegii rozpoczęła prace nad położeniem 

nowych fundamentów pod latarnię na rafie Brakan. Prace musiały zostać przerwane w 2012 i 2014 r. 

z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Norweska Administracja Przybrzeżna środkowej 

Norwegii zamierzała ukończyć budowę latarni w pierwszym półroczu 2015 r., kiedy tylko pozwolą na to 

warunki i harmonogram prac Administracji. Budowę latarni ukończono w lipcu 2015 r. po zaistniałym 

wypadku (zob. punkt 1.10). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

                    Rysunek 5: Wycinek mapy morskiej nr 35, rafa Brakan (zakreślona przez AIBN niebieskim owalem) jest 

                    oznaczona symbolem stawy. Czerwona pława na wschód od Litlsvortna to Austklakken (zaznaczona przez 

                   AIBN za pomocą tekstu i czerwonej strzałki); źródło: © The Norwegian Mapping Authority. Ilustracja: AIBN. 

 

 1.8          Pomoce nawigacyjne i sprzęt do połowów 

 

1.8.1        Pomoce nawigacyjne na statku 

 

- Norweskie mapy morskie papierowe, całą serię obejmującą wybrzeże Norwegii odnowiono 19 listopada 

2013 r. 

- Echosonda. 

- Odbiornik NAVTEX. 

- 3-centymetrowy radar Furuno 1250 z ARPA
8
. 

- 10-centymetrowy radar Furuno. 

- Dwa elektroniczne kompasy typu fluxgate-Furuno, z których jeden był podłączony do autopilota. 

Drugi był kompasem zapasowym do autopilota. 
 

- Kompas standardowy.  

                                            
8
 ARPA – urządzenie do automatycznego prowadzenia nakresów radarowych. Pozwala określać kursy i prędkość innych statków 

w celu określenia punktu największego zbliżenia (dwóch statków) i tym samym ocenić ryzyko kolizji. 
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- Furuno universal AIS. 

- Ploter nawigacyjny Olex z oprogramowaniem 6.4 i cyfrowymi mapami wektorowymi niemieckiej 

firmy Chart World International o mapy morskie 2006 r. od Norwegian Mapping Authority. 

 
1.8.2 Pomoce nawigacyjne używane na pokładzie bezpośrednio przed wpłynięciem statku na mieliznę 

- Ploter nawigacyjny Olex z GPS i odbiornikiem AIS, które mogły być wyświetlane razem na 

podłączonym 19-calowym ekranie marki Olorin. 

- 3-centymetrowy radar Furuno 1250 z funkcją ARPA. 

- Kompas elektroniczny Furuno podłączony do autopilota oraz kompas standardowy. 

1.8.3 Sposób korzystania z pomocy nawigacyjnych 

Statek płynął na autopilocie, a kursy były weryfikowane za pomocą plotera nawigacyjnego. Wieczorem 

17 stycznia echosonda była wyłączona, ponieważ szyprowi przeszkadzało nocą światło, jakie emitowała. 

Znajdujący się na pokładzie 3-centymetrowy radar był włączony i ustawiony na zakres 1,5 mili morskiej 

bezpośrednio przed wpłynięciem statku na mieliznę. 

Nawigator, która zmieniła szypra, wcześniej żeglowała po tych samych wodach kilkakrotnie na innym 

statku rybackim będącym własnością tej samej firmy. Ona również płynęła wcześniej wyznaczonymi 

kursami / szlakami. Zmieniała skalę plotera nawigacyjnego i odległości na radarze. Co jakiś czas 

notowała pozycję GPS statku w dzienniku. 

Żaden z nawigatorów nie uczestniczył w specjalnym kursie pozwalającym poznać możliwości 

/ograniczenia lub zalecane użytkowanie plotera nawigacyjnego. Nie obowiązywały żadne wymagania co 

do takiego formalnego szkolenia. 

Świadectwo bezpieczeństwa statku bazowało między innymi na tym, że jednostka posiadała papierowe 

aktualne mapy morskie obszaru, dla którego świadectwo zostało wystawione. 

Szyper stwierdził, że kiedy statek zbliżał się do rafy Brakan od północy, przepływając przez zatokę 

Hustadvika, zmienił skalę na ploterze nawigacyjnym. 

Rysunek 6 pokazuje mapę Chart World akwenu w małej skali 1:500 000 (mapa ogólna). 

Rysunek 7 pokazuje mapę Chart World w dużej skali 1:50 000 (mapa szczegółowa). 
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Rysunek 6: Ploter nawigacyjny Olex z mapą Chart World w skali 1:500 000. Rafa Brakan zakreślona na 

czerwono i oznaczona tekstem przez AIBN. Ilustracja: Olex AS/AIBN 

 

Rysunek 7: Ploter nawigacyjny Olex z mapą Chart World w skali 1:50 000. Rafa Brakan oznaczona przez 

AIBN strzałką i tekstem. Na rysunku pokazano również, w jaki sposób zaznaczono na niebiesko kontury 

głębokości. Ilustracja: Olex AS/AIBN 



Accident Investigation Board Norway  

16 

Producent plotera nawigacyjnego potwierdza, że izobaty
9
 określające płycizny i znaki morskie nie 

mogą zostać odznaczone na mapie o dowolnej skali, odpowiedniej do nawigacji. Niemniej symbol 

własnego statku może wydawać się nieproporcjonalnie duży w porównaniu z innymi znakami przy 

pomniejszeniu na elektronicznej mapie morskiej o małej skali. W przypadku gdy elektroniczny 

plotera nawigacyjny nie jest używany do nawigacji, ale np. jest używany do prezentacji całego kraju, 

kontury głębokości i znaki morskie znikają, podczas gdy symbol własnego statku zawsze pozostaje 

widoczny. 

1.9           Odpowiednie zasady i przepisy prawne 

Poniższe zasady i przepisy prawne mają znaczenie dla dochodzenia w sprawie tego wypadku: 

1.9.1 Rozporządzenie nr 660 z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie budowy, obsługi, wyposażenia i kontroli 

statków rybackich o długości całkowitej (LOA) wynoszącej od 15 m wzwyż 

W celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa statek musi zostać zatwierdzony zgodnie z tymi 

rozporządzeniami, w których ustanowiono wymogi między innymi dla wyposażenia nawigacyjnego, 

przyrządów i publikacji nautycznych, jakie muszą znajdować się na pokładzie. 

1.9.2 Rozporządzenie nr 1523 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wymogów kwalifikacyjnych 

i certyfikatów dla marynarzy (Rozporządzenie o kwalifikacjach itd. dla marynarzy) 

Wymogiem minimum jest jeden certyfikowany nawigator, który posiada również ważny certyfikat 

radiowy dla obszaru eksploatacji statku. Wymóg dotyczący mechanika zależy od mocy silnika statku. 

Wszyscy członkowie załogi muszą mieć ukończony, zatwierdzony i aktualny kurs bezpieczeństwa dla 

rybaków. Każdy armator używający statek rybacki, bez względu na jego rozmiary, jest 

odpowiedzialny za zapewnienie certyfikowanej załogi na statku w celu odbycia bezpiecznego rejsu i 

połowów. 

1.9.3        Rozporządzenie nr 787 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie czasu pracy i odpoczynku na pokładzie 

statków rybackich i statków do polowań 

W przypadku gdy na pokładzie statku znajduje się tylko jeden certyfikowany nawigator, statek musi, 

co do zasady, rzucić kotwicę lub być zacumowany przy nabrzeżu łącznie przez 10 godzin dziennie w 

celu spełnienia wymogów dotyczących czasu pracy i odpoczynku. 

1.9.4         Rozporządzenia nr 580 z dnia 30 czerwca 1987 r. w sprawie wacht pokładowych i w siłowni na 

pokładzie norweskich statków rybackich i statków do polowań 

W przepisach tych omówiono podstawowe zasady, jakich należy przestrzegać na mostku, w tym 

planowanie nawigacji i wyznaczanie obserwatorów.

                                            
9
 Izobaty – wykreślone na mapie krzywe głębokości, oznaczone kolorem różniącym się od koloru innych wód na mapie. 
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1.10          Wdrożone działania 

1.10.1       Norweska Administracja Przybrzeżna (NCA) 

Norweska Administracja Przybrzeżna ukończyła montaż urządzenia nawigacyjnego  na rafie Brakan dnia 15 

lipca 2015 r. Stawa jest obecnie wyposażona w światło (światło białe)
10

. 

 

1.10.2       Armator 

Właściciel jednostki poinformował AIBN, że zatwierdzony system ECDIS jest aktualnie zainstalowany na 

statku, którego używany jest do połowów na łowiskach. Jest to system typu Tecdis, wyposażony w dwa 

odrębne ekrany i osprzęt, więc statek może być zwolniony z wymogu posiadania na pokładzie aktualnych 

papierowych map morskich. Elektroniczne portfolio map można obecnie aktualizować zgodnie 

z Etteretninger for sjøfarende (EFS) / Wiadomościami Żeglarskimi, przez pobranie aktualizacji z Internetu / 

otrzymanie ich pocztą elektroniczną. 

Szyper/właściciel poinformował AIBN, że weźmie udział w specjalnym kursie korzystania z ECDIS. 

 

 

 

                                            
10

 Charakterystyka światła latarni na Brakan: światło izofazowe Iso Białe 2 s, okres 1+1, światłość 17.5 cd, zasięg nominalny 

3,2 Mm. 

 

Rysunek 8: Latarnię na rafie Brakan uruchomiono po raz pierwszy 15 lipca 2015 r. 

Zdjęcie: Norweska Administracja Przybrzeżna (NCA) 
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2.          ANALIZA 

2.1 Wstęp 

W swojej analizie AIBN opiera się na udokumentowanej sekwencji wydarzeń z informacji zawartych w 

sygnałach AIS statków zarejestrowanych przez Norweską Administrację Przybrzeżną, opisach dostarczonych 

przez osoby bezpośrednio uczestniczące w zdarzeniu i zgłoszonych uwagach przez statek Dart. Statek Leif 

Roald był zdatny do żeglugi i posiadał wymagane do żeglugi certyfikaty, wtedy kiedy wpłynął na mieliznę 17 

stycznia 2015 r. 

W analizie próbowano wyjaśnić i zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego Leif Roald wpłynął na mieliznę, 

zważywszy na dostępne na statku urządzenia nawigacyjne. W związku z tym zasadniczymi czynnikami były 

rozeznanie sytuacji nawigacyjnej przez szypra, procedury nawigacyjne i planowanie. Powyżej wymienione 

elementy zostaną szerzej omówione w punktach 2.2, 2.3 i 2.4. 

AIBN nie uważa, aby fakt, iż na pokładzie Leif Roald znajdował się tylko jeden certyfikowany nawigator, miał 

jakikolwiek istotny wpływ na ciąg wydarzeń. Oficer pełnił regularnie wachty morskie. Wynika stąd, że szyper 

miał wystarczający czas na odpoczynek zanim objął wachtę wieczorem 17 stycznia. Jednak AIBN 

kwestionuje sposób, w jaki korzystano z pozostałej załogi. Kwestię tę omówiono w punkcie 2.5. 

Całej załodze udało się uniknąć w wypadku poważnych obrażeń ciała. Kombinezony ratunkowe znajdowały 

się w łatwo dostępnym miejscu w sterówce, a całą załogę ewakuowano na tratwę ratunkową po wysłaniu 

wiadomości w niebezpieczeństwie. Nie upłynęła nawet godzina od momentu wpłynięcia statku na mieliznę do 

podjęcia załogi przez statki uczestniczące w akcji ratunkowej. Zarówno ewakuacja oraz akcja ratunkowa, były 

sprawne i skoordynowane, dlatego AIBN uznała, że poświęcanie im dalszej uwagi w tej analizie jest zbędne. 

2.2 Rozeznanie sytuacji 

Punkt wyjścia dla analizy AIBN zakłada, że nawigator powinien mieć dostęp do aktualnych map morskich, 

opisów torów wodnych, wykazów świateł i staw, tabel pływów i innych publikacji nautycznych koniecznych 

do wykonania planowanej podróży. 

Wykonanie bezpiecznej podróży na trudnych akwenach zależy od tego, czy osoba (osoby) wyznaczona do 

nawigowania statkiem dysponuje niezbędnym rozeznaniem sytuacji
11

. Najważniejszymi warunkami 

wstępnymi osiągnięcia i utrzymania dobrego rozeznania sytuacji są: staranne planowanie podróży oraz 

kwestionowanie i weryfikacja napływających informacji podczas podróży. Wszelkie odstępstwa od 

planowanej trasy muszą być prawidłowo wykonywane. W opinii AIBN pomocne w rozeznaniu sytuacji jest 

korzystanie z wielu pomocy nawigacyjnych, zarówno w fazie planowania, jak i w podróży. 

Szyper miał wieloletnie doświadczenie w żeglowaniu po norweskich wodach przybrzeżnych i, jak stwierdził, 

uznał, że połączenie jego wiedzy o torze wodnym z wykorzystaniem plotera nawigacyjnego gwarantowało 

bezpieczną podróż. W przypadku wątpliwości co do pozycji statku, uprzednio zatrzymywał się całkowicie w 

celu zweryfikowania pozycji jednostki. Procedury nawigacyjne omówiono bardziej szczegółowo w punkcie 

2.3. 

 

Tuż przed wpłynięciem na mieliznę jeden z członków załogi przyszedł do sterówki. W tym momencie statek 

wpłynął na trudny nawigacyjnie akwen. Dwóch członków załogi rozmawiało między innymi o tym, jaka 

odległość dzieliła ich nadal od miejsca przeznaczenia, Steinshamn. W związku z tym zmienili zakres na 

ploterze nawigacyjnym, żeby mieć na widoku punkt przybycia (około 33 Mm w linii prostej). 

                                            
11

 „Rozeznanie sytuacji jest percepcją elementów środowiska w określonym czasie i przestrzeni, zrozumieniem ich znaczenia i 

prognozowaniem ich statusu w nieodległej przyszłości” (cyt. za Endsley 1988, s. 97, w: Monika Martinussen i David Hunter „Aviation 

Psychology and Human Factors”, 2008). 
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Zmiana skali mapy może tłumaczyć, dlaczego przeoczono rafę Brakan. AIBN uważa również, że podczas 

nawigowania po wymagającym torze wodnym tuż przed rafą Brakan, szypra mogła jeszcze bardziej 

rozproszyć obecność w sterówce kolegi, którego głównym celem nie była pomoc w nawigowaniu. 

Szyper nie zaobserwował wzrokowo rafy dopóki statek nie wpłynął na mieliznę. Zważywszy, że jego 

rozeznanie sytuacji nie sięgało do rafy  Brakan będącej na linii kursu, nie szukał znaku nawigacyjnego, który 

był zainstalowany na rafie (zob. rysunek 2). 

Stawa nie była wyposażona w światło i kiedy statek wpłynął na mieliznę, było ciemno. Zgodnie ze stanem na 

15 lipca 2015 r. instalacja nawigacyjna na rafie Brakan funkcjonuje, z białym migającym światłem o zasięgu 

3,2 mili morskiej. AIBN zakłada, że szyper mógłby mieć lepsze rozeznanie sytuacji co do pokonywanej trasy, 

gdyby światło stawy działało w dniu 17 stycznia 2015 r. 

Tego wieczora, kiedy Leif Roald wszedł na mieliznę morze było wzburzone i oceaniczne martwe fale 

załamywały się na rafie Brakan. AIBN nie potrafi wskazać z jakąkolwiek pewnością, czy dostrzeżenie obszaru 

załamywania fal na rafie byłoby możliwe, jednak sądzi, że wystawienie obserwatora zwiększyłoby możliwość 

zauważenia znaku nawigacyjnego. Kwestię tę omówiono w punkcie 2.5. 

Prowadząc dochodzenie AIBN stwierdziła, że można było zrobić więcej, aby zidentyfikować w fazie 

planowania ryzyko związane z podróżą przez zatokę Hustadvika, mogłoby to prowadzić do lepszego 

rozeznania sytuacji przez szypra przy wchodzeniu na tę część trasy. Kwestia ta zostanie szerzej omówiona w 

punkcie 2.4. 

2.3             Procedury nawigacyjne 

Nawigacji nie prowadzono na mapach papierowych, ani poprzez wykreślanie pozycji w oparciu o wskazania 

radaru, ani w oparciu o pozycje GPS. Podróż była kontrolowana przy użyciu plotera nawigacyjnego i radaru 

oraz obserwacji wzrokowej nawigatora. Drugi radar nie był uruchomiony, a echosonda była wyłączona. 

Zważywszy, że kurs i pozycja statku nie zostały zweryfikowane ani skontrolowane podczas podróży, 

nawigatorom brakowało rozeznania warunków wyznaczonej trasy. 

Oprócz wskazania, że to szyper był odpowiedzialny za dobrą organizację wacht morskich, podręcznik 

szkoleniowy statku zawierał niewiele praktycznych informacji na temat prawidłowego sposobu ich 

organizacji. 

Dochodzenie nie dostarczyło dowodów pozwalających wykazać, że rejs ten zaplanowano i wykonano 

w sposób zasadniczo różniący się od innych rejsów wzdłuż norweskiego wybrzeża. 

 

W oparciu o przeprowadzone przesłuchania AIBN odniosła wrażenie, że członkowie załogi postrzegali siebie 

przede wszystkim jako doświadczonych rybaków, którzy odbywali przybrzeżny rejs w celu ponownego 

przygotowania sieci przed wzowieniem aktywnych połowów. W opinii AIBN właściciel statku mógł w 

większym stopniu skupić się i nadać wyższy priorytet włączeniu szczegółowych procedur nawigacyjnych do 

swojego systemu zarządzania.  

AIBN uważa, że instalacja ECDIS, której właściciel zaczął używać na pokładzie statku rybackiego 

Nesholmen, wymaga od wszystkich użytkowników zapoznania się z możliwościami i ograniczeniami 

systemu, a także odpowiedniej uwagi, jakiej on wymaga. Prawdą jest, że rozwiązanie nawigacyjne ECDIS, 

zapewniające elektroniczną aktualizację bazy danych map morskich, zwalnia statek z wożenia aktualnych map 

papierowych, jednak nie zwalnia z planowania, kontroli, używania innych pomocy nawigacyjnych ani 

z pełnienia wacht. 
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2.4 Planowanie i kontrola podróży 

W opinii AIBN planowanie rejsu o długości około 600 Mm wzdłuż norweskiego wybrzeża wymaga 

wykorzystania wszystkich dostępnych pomocy nawigacyjnych. 

Mapy papierowe, opisy torów wodnych, wykazy świateł i radiolatarni, tabele pływów i inne publikacje 

nautyczne były dostępne dla zaplanowania tej podróży. Jednak planowanie trasy rejsu w kierunku 

południowym oparło się na przechowywanych w pamięci plotera nawigacyjnego kursach i trasach z 

poprzednich podróży oraz na wyznaczaniu podczas rejsu nowych kursów tam, gdzie ich brakowało. Pozycje 

rejestrowano nieregularnie w trakcie rejsu i sporadycznie notowano je w dzienniku bez wykreślania ich na 

mapach. Statek skierował się na południe niezwłocznie po wyładowaniu swojego ładunku w Torsken. 

Zatoka Hustadvika jest dobrze przedstawiona na mapach, dokładnie opisana w Den Norske Los, i posiada 

szereg latarni i znaków morskich wskazujących główny kanał nawigacyjny na tych wodach. W stopniu, w 

jakim AIBN jest w stanie to stwierdzić, załoga była ogólnie dobrze poinformowana o znakach morskich, w 

tym o namiernikach i światłach sektorowych wzdłuż wybrzeża. Jednak wydaje się, że w nieznacznym stopniu 

wykorzystano je przy planowaniu lub w trakcie rejsu. 

AIBN odnosi wrażenie, że nawigatorzy również nie przedyskutowali szczegółowo rejsu z wyprzedzeniem ani 

nie sięgnęli po mapy papierowe w celu sprawdzenia kursu przez zatokę Hustadvika w związku ze zmianą 

wachty wieczorem 17 stycznia. 

Armator nie miał przygotowanych żadnych szczegółowych instrukcji na piśmie dotyczących sposobu 

planowania i wykonywania podróży. Rejs, o którym mowa uznaje się zatem za reprezentatywny dla 

wcześniejszych operacji statku. 

2.5 Wykorzystanie zasobów załogi 

Szyper miał bogate doświadczenie w połowach na norweskich wodach i dobrze znał wybrzeże. Oficer 

nawigator miał pewne doświadczenie na trasie, którą żeglowali. Szyper/właściciel zorganizował całodobową 

żeglugę przy użyciu dodatkowego nawigatora. Jednak nie wykorzystano innych zasobów załogi w celu 

wsparcia nawigacji na tym wymagającym torze wodnym. 

Wieczorem podczas zmiany wachty statek wpływał na część toru wodnego, która w opinii AIBN, powinna 

skłonić nawigatorów do zachowania szczególnej czujności. Jednym z rozwiązań byłoby skorzystanie z dwóch 

nawigatorów w sterówce na tym odcinku rejsu, innym rozwiązaniem byłoby wystawienie obserwatora. 

Niemniej szyper postanowił nawigować samodzielnie. 

Załoga pokładowa pracowała na dziennej zmianie, a wieczory miała wolne, żeby solidnie wypocząć przed 

wznowieniem połowów. Skupienie się w większym stopniu na wyzwaniach, jakie niosło ze sobą płynięcie po 

zatoce Hustadvika po zapadnięciu zmroku mogło doprowadzić do zorganizowania systemu wachtowego 

uwzględniającego wystawienie obserwatora. Z takiej możliwości nie skorzystano, ponieważ szyper nie 

widział jakiejkolwiek potrzeby dodatkowej obsady mostka w związku z płynięciem po zatoce Hustadvika. 
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3.          PODSUMOWANIE 

Dochodzenie wykazało, że w decydujących minutach przed wejściem jednostki na mieliznę, uwaga szypra 

skupiała się na nadpływającym statku, a statek Leif Roald nie płynął kursem, który został zapisany podczas 

poprzedniego rejsu. W związku z tym rozeznanie sytuacji szypra nie obejmowało rafy, która znajdowała się w 

przed dziobem statku. 

 
3.1 Istotne ustalenia mające znaczenie dla bezpieczeństwa 

a) Właściciel nie ustanowił ani nie wdrożył przejrzystych procedur w odniesieniu do planowania podróży, ani 

do sposobu, w jaki planowano skorzystać podczas rejsu z załogi statku i z pomocy nawigacyjnych w celu 

zachowania kontroli nad podróżą. Czynniki te mogą częściowo tłumaczyć, dlaczego przeoczono znaną 

i oznaczoną rafę. 

3.2 Wyniki dochodzenia 

3.2.1 Rozeznanie sytuacji nawigacyjnej 

a) Zmiana skali mapy może tłumaczyć, dlaczego przeoczono rafę Brakan. 

b) Zważywszy, że rozeznanie sytuacji przez szypra nie obejmowało rafy Brakan, znajdującej się prosto na 

linii kursu, szyper ani wzrokowo, ani na radarze nie poszukiwał znaku nawigacyjnego, który był tam 

zainstalowany. 

c) Przy nawigowaniu na tym akwenie tuż przed rafą Brakan szyper mógł być dodatkowo rozproszony 

obecnością kolegi w sterówce. 

3.2.2 Procedury nawigacyjne 

a) Zważywszy że kursu i pozycji statku nie śledzono na mapie nawigacyjnej, nawigatorom brakowało 

rozeznania warunków na wyznaczonej trasie. 

b) Oprócz tego, że szyper był odpowiedzialny za dobrze zorganizowane wachty morskie, podręcznik 

szkoleniowy statku zawierał niewiele praktycznych informacji na temat prawidłowego sposobu ich 

organizacji. 

c) Podróż potraktowano jako rejs rutynowy i nie wykonywano go w sposób istotnie różniący się od innych 

podobnych podróży, jakie statek odbył wzdłuż norweskiego wybrzeża. 

 
3.2.3 Planowanie i kontrola rejsu 

a) Zatoka Hustadvika jest wymagającym pod względem nawigacji akwenem, dlatego staranne planowanie i 

dobre rozeznanie sytuacji są tam wymagane dla zapewnienia bezpiecznego rejsu. 

b) Plan podróży zakładał użycie przechowywanych w pamięci plotera nawigacyjnego kursów 

wykorzystanych w poprzednich rejsach. 

c) Załoga była ogólnie dobrze poinformowana o znakach nawigacyjnych, w tym o stawach i światłach 

sektorowych latarni wzdłuż wybrzeża, jednak wydaje się, że w nieznacznym stopniu skupiono się na ich 

wykorzystaniu przy planowaniu lub w trakcie podróży. 

d) Do planowania podróży, identyfikacji niebezpieczeństw nawigacyjnych i określenia kursu nie 

wykorzystano map nawigacyjnych, opisów torów wodnych, wykazów świateł i radiolatarni, tabeli 

pływów ani innych publikacji nautycznych dostępnych na statku. 
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e) W związku ze zmianą wachty wieczorem 17 stycznia, nawigatorzy nie omówili dalszej części rejsu. Nie 

skorzystali też z papierowych map w celu sprawdzenia kursu obranego dla przejścia przez zatokę 

Hustadvika. 

3.2.4 Korzystanie z zasobów ludzkich 

a)    Nie wykorzystano żadnych dodatkowych członków załogi na mostku w związku z przejściem przez zatokę 

Hustadvika. Dodatkowy członek załogi czynnie uczestniczący w nawigacji i/lub wystawiony jako 

obserwator mógłby spowodować zmianę decyzji szypra o pozostaniu na kursie prowadzącym na rafę 

Brakan. 

3.2.5 Ewakuacja załogi i akcja ratunkowa 

a) Fakt posiadania kombinezonów ratunkowych w sterówce mógł przyczynić się do uniknięcia utraty życia. 

b) Załoga opanowała sytuację po wejściu na mieliznę, tak że nikt nie odniósł poważnych obrażeń ciała. 

 

 

 

4.          ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

W ramach dochodzenia prowadzonego w związku z tym wypadkiem morskim określono jeden obszar, dla 

którego Accident Investigation Board Norway uznaje konieczność przedłożenia zalecenia dotyczącego 

bezpieczeństwa w celu poprawy bezpieczeństwa na morzu.
12

 

Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa morskiego nr 2016/01T 

Statek rybacki Leif Roald wpłynął na mieliznę na rafę Brakan, w zatoce Hustadvika dnia 17 stycznia 2015 r. 

Armator nie ustanowił ani nie wdrożył przejrzystych procedur planowania rejsu, ani sposobu, w jaki załoga 

statku i pomoce nawigacyjne miały być wykorzystywane podczas rejsu. Czynniki te mogą częściowo 

tłumaczyć, dlaczego przeoczono wyraźnie oznaczoną rafę. 

Accident Investigation Board Norway zaleca, aby armator ustanowił i wdrożył procedury planowania i 

bezpiecznego prowadzenia podróży. 

Accident Investigation Board Norway 

Lillestrøm, dnia 2 marca 2016 r. 

                                            
12

 Raport z dochodzenia przedłożono Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa, które podejmie działania niezbędne do 

zagwarantowania, że zalecenia dotyczące bezpieczeństwa są należycie uwzględniane. 
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DANE DOTYCZĄCE STATKU, PODRÓŻY I WYPADKU 

 

Statek 

Nazwa Leif Roald 

Państwo bandery Norwegia (NOR) 

Klasyfikator Brak 

Sygnał wywoławczy LMXX 

Numer IMO 8406494 

Typ Statek rybacki wyposażony do zarzucania sieci 

Stocznia Aas Mek. Verksted AS 

Numer budowy 121 

Rok budowy/rok oddania statku 1983/1985 

Właściciel Fruholmen Drift AS 

Materiał konstrukcyjny Stal 

Silnik główny Cummins 

Moc silnika, silnik główny 470 BHP 

System urządzeń Finnøy 

Układ napędowy Finnøy 

Długość całkowita (LOA) 24,00 metry 

Szerokość 7,00 metrów 

Zanurzenie 3,50 metra 

Tonaż brutto 167,00 

Tonaż netto 66,00 

Tratwy ratunkowe 2, zlokalizowane odpowiednio na pokładzie na lewej 

burcie i na prawej burcie na dachu sterówki. 

Morskie kombinezony ratunkowe 10, przechowywane w sterówce 

Kamizelki ratunkowe 11, przechowywane w pomieszczeniu dziennym 

Rejs 

Port wyjścia Sandnessjøen 

Port przybycia Steinshamn, Harøy 

Rodzaj rejsu Wody przybrzeżne 

Ładunek Tranzyt / bez ładunku 

Liczba osób na pokładzie 9 

Informacje o wypadku 

Data i godzina 17 stycznia 2015 r. o godz. 21:25 LT 

Rodzaj wypadku Całkowite zatonięcie statku 

Miejsce/pozycja, w którym (której) 

doszło do wypadku 

Brakan, Północna Hustadvika, N 63 05.1 / E 007 27.6 

Obrażenia/zgony Brak poważnych obrażeń ciała. 

Uszkodzenie statku/ Statek utonął, bez uwolnienia do środowiska oleju 

środowisko wymagającego operacji reagowania. 

Miejsce działania statku W drodze, wzdłuż wybrzeża pomiędzy dwoma 

norweskimi portami. 

Warunki środowiskowe Bryza, miejscami silne martwe fale, ciemność nocy, 

brak światła księżyca, ale dobra widoczność, brak 

opadów. 


