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Gatið á botni bátsins 

 
Nr.  17-079 S 056  Kristín ÍS 141 
 

Leki í vélarrúmi 
 
Skipaskr.nr. 1767 
Smíðaður: Njarðvík 1989, stál. 
Útgerð: Hábrún ehf. 
Stærð: 11.7 brl. 24.0 bt. 
Mesta lengd: 14.6 m Skráð lengd: 14.02 m 
Breidd: 3.94 m Dýpt: 1.9 m 
Vél: Caterpillar, 186,5 kw, 1997 
Fjöldi skipverja:                 2 
 
Gögn: 
Úrdráttur úr dagbók lögreglu 
Gögn RNSA 

 
Málið afgreitt á  fundi 18. ágúst 2017 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Inga Tryggvasyni, Hilmari 
Snorrasyni, Pálma Jónssyni og Hirti Emilssyni. 
 

Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagni í dómsmáli. 
 
Atvikalýsing: 
 
Þann 27. maí 2017 var Kristín ÍS 141 við landfestar í Suðureyrarhöfn. Veður: Logn. 
 
Skipið var að koma af veiðum þegar skipverjar urðu varir við sjóleka sem kom undan 
aðalvél í vélarrúmi. Skipið var tekið í slipp og kom þá í ljós tæringargat sem var um   
4 x 6 cm á botni þess. 
 
 
Við rannsókn kom fram: 
 

• að skipverjar náðu að þétta gatið til að minnka lekann 
þannig að lensidæla skipins hafði undan honum; 

• að á bak við gatið var uppsafnaður úrgangur úr 
vélarúminu sem hafði myndað kolsýring þar sem 
engin göt voru á böndunum á botnplötunum þannig 
að það lensaðist ekki úr bandabilunum; 

• að ekki hafði verið hægt að þrífa upp úr þessu 
bandabili þar sem þetta var undir vélinni; 

• að báturinn hafði verið þykktarmældur sjö mánuðum 
áður; 

• að við frekari þykktarmælingu á botninum komu í ljós tæringar á fleirri 
stöðum í botnplötunum niður við kjöl og endurnýjaðar voru botnplötur 30 cm 
breidd við kjölinn báðu megin frá vélarými og aftur í stýrisvélarými. 

 
 
Nefndarálit: 
 
Málið hefur verið skráð en gefur ekki tilefni til frekari rannsóknar.  

Kristín©NN 
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Ábending: 
 
Athyglisverð er eftirfarandi grein, „TÆRING Í BOTNI VÉLARÚMS STÁLSKIPA“ eftir Hjálmar R 
Bárðarson birtist í tímaritinu Siglingamál (bls. 4-7) riti Siglingamálastofnunar ríkisins (nr. 5) í mars 
1976. Hægt er að nálgast hana á vefnum hjá timarit.is með því að slá inn siglingamál sem leitarorð. 
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